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Nefericit cel sărac cu duhul, fiindcă sub pământ va fi
ceea ce este acum pe pământ.
Nefericit cel ce plânge, fiindcă a dobândit jalnica
deprindere a plânsului.
Fericiţi cei ce ştiu că suferinţa lor nu e
o cunună de slavă.
Nu este de ajuns să fii cel din urmă pentru a ajunge
cândva cel dintâi.
Nimeni nu este sarea pământului, dar nimeni într-o
clipă a vieţii sale, nu poate să nu fie.
Să se aprindă lumina unei lămpi, chiar dacă nici un
om nu o vede. Dumnezeu o s-o vadă.
Nu există poruncă ce să nu poată fi călcată; şi am în
vedere şi poruncile pe care le dau eu şi pe
acelea date de profeţi.
Faptele oamenilor nu sunt vrednice nici de focul
gheenei, nici de împărăţia cerurilor.
Dacă mâna ta te sminteşte, iart-o; eşti trupul tău şi
sufletul tău, şi este greu, dacă nu chiar cu neputinţă
să stabileşti hotarul care le desparte.

Nu întrece măsura în arătarea adevărului pentru că
nu este om care la sfârşitul zilei să nu fi fost nevoit
să mintă cu îndreptăţire.
Ţine piept răului dar fără uimire şi fără mânie. Celui
care îţi dă o palmă pe obrazul drept întoarce-i şi
celălalt obraz, dar niciodată să n-o faci de frică.
Eu nu vorbesc de răzbunări şi nici despre iertare;
uitarea este singura răzbunare şi singura iertare.
Gândeşte-te că ceilalţi sunt drepţi sau vor fi, iar dacă
nu este aşa atunci greşeala este numai a ta.
Nimic nu se clădeşte pe piatră, totul se înalţă pe nisip;
dar noi avem datoria să construim ca şi cum
nisipul ar fi piatră…
Fericiţi cei ce sunt iubiţi şi cei ce iubesc, precum şi cei
care se pot lipsi de iubire.

Jean Louis Borges
Fragmente dintr-o evanghelie apocrifă
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CAPITOLUL I
INTRODUCERE
Imperiile care şi-au menţinut puterea au găsit mijloacele de a
satisface necesităţile şi aspiraţiile oamenilor din interior.
(George Soros)

Fiind o continuare şi o completare necesară a unora
dintre volumele noastre anterioare*, prezentul material
realizează o succintă trecere în revistă a unei părţi dintre
legile de bază ce guvernează sistemul psihic uman. Încă
din titlu ne întâmpină cel puţin trei întrebări majore fără
a căror rezolvare nu putem trece la obiectivul concret
vizat în tematica volumului: ce este un sistem? ce este
psihicul uman şi, de ce ar fi psihicul un sistem?
De la bun început însă precizăm că nu vom urmări şi
nici nu vom lua în discuţie controversele existente pe
“piaţa ştiinţifică” asupra faptului dacă psihicul uman are
voie sau nu să fie un sistem. Ne reamintim de clasica
dispută Einstein – Heinsenberg. Acesta din urmă
susţinea cu tărie că nu putem cunoaşte nimic, fiindcă
întreaga realitate ar fi un haos în continuă perpetuare de
sine (ea înseşi, desigur, haotică). Einstein în schimb era
ferm convins la rândul lui că „Dumnezeu nu joacă zaruri
cu lumea”, că există o ordine ce structurează toate
procesele cosmice; că legi precise gestionează evoluţia
*

A se vedea bibliografia de la finalul volumului
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vieţii la toate nivelele iar “relativităţile” noastre umane –
fie ele şi numai “teorii” – sunt în fapt încercări subiective
de a ajunge mai aproape de fundamentele Lumii, de
înţelegerea (şi întrebuinţarea) unor principii tot mai
generale şi universale (numite de Leibnitz “monade”). Nu
există haos decât în conceptele noastre limitate despre
univers. Şi, am spune noi, în sufletul şi mintea celor mai
puţin credincioşi. Întrucât ea, credinţa este reflectarea la
nivelul fiinţei noastre intime a chiar Ordinii cosmice după
care există şi devine întregul flux de viaţă şi de fiinţă.
„Sentimentul religios cosmic – afirma Einstein – reprezintă
cea mai mare şi nobilă cauză aflată la baza cercetării
ştiinţifice; aceasta constituie menirea primordială a artei
şi ştiinţei şi anume de a trezi şi menţine acest sentiment
în sufletul celor receptivi faţă de el. Ştiinţa fără religie este
şchioapă. Religia fără ştiinţă este oarbă. Adevărata religie
a fost înnobilată şi aprofundată graţie cunoaşterii
ştiinţifice. Ştiinţa nu numai că purifică imboldul religios
de reziduurile sale antropomorfice, dar contribuie şi la
crearea unei spiritualităţi religioase pentru înţelegerea
vieţii“.
În prezentul volum pornim de la constatarea – care
reprezintă o stare de fapt – că există realităţi ce depăşesc
puterile noastre de cuprindere şi înţelegere şi tocmai de
aceea, realizăm că misiunea de prim rang a omului de
10
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ştiinţă nu este nici pe departe aceea de a inventa teorii
privitoare la explicarea originii acestor realităţi. Pentru
aceasta există filosofii şi inventatorii de poveşti ştiinţifice.
Însă aceştia nu au construit niciodată o locuinţă ori un
templu, nu au înălţat viaducte peste fluvii şi nici nu au
ferit lumea de boli, foamete, războaie, frig sau alte
suferinţe. Presupunerile lor au rămas simple opinii
personale ce nu merită numele de teorie; căci teoria este
cea mai scurtă cale spre aplicaţia practică; avându-şi
izvorul în experienţa şi învăţătura a mii de generaţii, ea
fereşte omul prezentului de a repeta erorile strămoşilor
săi, ajutându-l astfel să devină mai înţelept, mai educat,
mai performant şi să-şi edifice totodată o lume şi o viaţă
individuală pe măsura noii sale ţinute. În schimb opiniile
filosofice personale sunt simple zvonuri ce, vorba
poetului, “sporesc a lumii vină” atrăgând omenirea pe
cărări greşite, alimentând haosul şi confuzia conceptelor.
Avem nevoie de realităţi practice, dovedite, nu de ipoteze
şi prezumţii născute din fanteziile minţii ori a sufletului.
(Aviz în acest sens şi artei moderne care, în loc să aline
durerea sufletului şi să-l sprijinite în dezvoltarea sa pe
culmi superioare, îl aruncă şi mai mult în prăpăstiile
deştertăciunii, intoxicându-l cu poluţiile existenţiale ale
spiritelor rătăcite departe de şcoala vieţii.)
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Având în vedere aceste aspecte, pentru volumul de faţă
am luat în considerare numai acele norme, principii sau
legi ale psihicului ce pot fi observate pretutindeni în jurul
nostru, în manifestarea fiinţei umane individuale sau
colective. Nu a interesat aşadar originea lor şi nici cum,
sau de ce au luat ele naştere, ori care este (cel puţin
deocamdată) scopul/ rostul acestora. În primul rând neam concentrat asupra constatării stării de fapt – nu
putem nega faptul că există, fiindcă le vedem în
manifestare – şi asupra utilităţi lor pentru noi, fiinţele
umane, asupra înţelegerii mecanismelor de funcţionare şi
interrelaţionare.
Volumul de faţă este aşadar, înainte de toate, o constatare
a unei realităţi faptice; nu o explicaţie ci mai mult o descriere,
o trecere în revistă. Rămâne generaţiilor prezente sau
viitoare să dea o întrebuinţare – şi, poate să descopere
explicaţiile cauzale determinante pentru fenomenele
expuse aici.
În tratarea unora dintre legi ne-am slujit de instrumentul
de lucru ce a făcut posibilă descoperirea acestora:
observarea analogiei existente între sistemele mici şi
sistemele mai mari care le cuprind şi care sunt create pe
baza primelor. Astfel în virtutea analogiei interior-exterior
am putut înţelege că ceea ce vedem în realităţile definitorii
pentru comportamentul uman exteriorizat (lupta şi
12
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creaţia) putem regăsi şi în interiorul psihicului. Aceleaşi
legi organizează şi dinamizează deopotrivă elementele
componente ale sistemului psihic precum şi oamenii ca
celule constitutive pentru sistemul social.
„Toate legile naturii decurg ca o infinitate de raze, dintro singura lege centrală – recunoştea cândva Vasile
Moisescu. Dacă ele trezesc mereu admiraţia noastră, prin
exactitatea şi regularitatea lor permanentă, aceasta se
datoreşte faptului că universul e un sistem unitar. O
aceeaşi

esenţă

răspândită

cu

dărnicie

pretutindeni,

diferenţiată doar prin game armonioase. Buchetul de flori
şi persoana iubită căreia i-l oferim sunt realităţile celeiaşi
armonii atotcuprinzătoare. Aceleaşi legi prezidă şi la
căderea unui măr ca la gravitaţia lunii spre pământ. In
spaţiul şi timpul de aceeaşi esenţă se rotesc planetele în
jurul soarelui, ca ochii in orbitele lor.”
Am considerat definitorii pentru realitatea exterioară
(socială) lupta şi creaţia tocmai în virtutea condiţiei
existenţiale a fiinţei umane. Omul este o fiinţă războinică,
dar nu distructivă. El luptă spre a-şi manifesta voinţa de a
fi, şi creează tocmai pentru a-şi dovedi sie însuşi – şi
universului întreg – că existenţa sa nu este un simplu fapt
natural, ci un act de decizie şi construcţie proprie,
personală. „Căci omul poate înşela orice aşteptare, fiind
liber în dezvoltarea sa; el nu este om de la natură şi
13
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nimeni nu este – în felul acesta – cineva. Ci devine şi se
reînnoieşte în mod continuu şi progresiv, prin forţele
proprii. În acest regim, fiinţa-om nu are valoare atât prin
ceea ce a făcut, cât prin ceea ce ar putea face” – sublinia,
cândva, Giovanni Gentile.
Indiferent că poartă războaiele pentru a cuceri alte
popoare, ori spre a se cuceri pe sine însuşi, omul este şi
rămâne mereu coordonat de aceleaşi principii: atât în
realitatea socială cât şi în cea a intimităţii sufletului său.
Fiindcă, în fapt, asistăm la o singură bătălie autentică:
aceea a fiinţei umane cu sine înseşi; de a se cuceri pe sine,
de a se lua în stăpânire şi de a se re-crea după propria-i
voinţă și măsură. Omul este arhitectul propriei deveniri. De
aceea uneori trebuie să se impună şi stăpânească, alteori
să demoleze ori să reclădească.
Considerând că realităţile şi normele observate sunt
numai un început de drum, am preferat să nu cizelăm
rezultatele investigaţiei, ci să păstrăm în continuare
urmele situurilor/locurilor de unde au fost culese piesele,
astfel încât celor ce vin să le fie mult mai uşor în
orientarea pe teren spre a descoperi noi vestigii. Cele ale
noastre păstrează de aceea şi amprenta metodei folosite
în investigare, viitorilor căutători nerămânându-le astfel
decât ca, aplicând aceeaşi metodă să continue săpăturile
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în chiar acelaşi loc, fiindcă de bună seamă psihicul uman
este încă un sistem virgin.
Suntem abia la începuturile descoperirii Omului.
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Din punct de vedere organic şi funcţional, deşi distanţa de
la o galaxie sau o stea la alta este fantastică, în fapt nu
suntem în prezenţa nici unei diviziuni în adevăratul sens
al cuvântului, ci al unei evoluţii a Universului sistemic;
întocmai ca a unui embrion care se naşte, a cărui realitate
organică şi funcţională i se distribuie în aparate, organe,
ţesuturi şi celule de tot felul – acum el expandat fiind,
evoluat, derulându-şi existenţa în continuare ca sistem
supus aceloraşi legi sistemice de bază, care-i determină în
fapt evoluţia, devenirea.
Bogdan Delavrancea
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CAPITOLUL II
GENERALITĂȚI PRIVIND SISTEMELE
Cunoaşterea este acea resursă care creşte o dată cu utilizarea.
(Radu Munteanu)

1. Asupra conceptului de “sistem”
Conceptul de “sistem” este folosit astăzi la scară largă
de mai toate ştiinţele existente. Nu însă din păcate i se
recunoaşte totdeauna accepţiunea lui corectă, de multe
ori (deşi a trecut un veac de la naşterea viziunii cuantice
asupra lumii) fiind încă puternic prezente concepţii
mecaniciste limitate ca posibilitate de cuprindere.
În sens real, sistemul nu reprezintă numai o alăturare
organică şi funcţională de elemente, ci în primul rând el
presupune o participare sinergică şi continuă a lor la o
acţiune comună ce se constituie bidirecţional: ca o forţă
de manifestare în exterior şi ca o coparticipare creatoare
în interior. Altfel spus, elementele componente ale
sistemului nu doar că realizează între ele raporturi
simbiotice, dar fiecare se naşte, există şi se dezvoltă tocmai
prin şi datorită existenţei şi interacţiunii reciproce şi
continue a tuturor celorlalte.
Organizarea sistemică presupune apoi (pe lângă această
acţiune intern-creatoare şi perpetuu-transformatoare a
componentelor sistemului) faptul că fiecare sistem se
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constituie la rândul său ca celulă componentă a unui
sistem şi mai vast, de identitatea şi devenirea căruia este
legată existenţial, fiind la rândul său supusă forţelor
modelatoare ale acţiunii sinergice din acest sistem mai
mare. Astfel încât, în final, orice sistem se află sub
incidenţa a două categorii de forţe structurante şi mereu
modelatoare: forţele interne manifestate între componentele
sale şi respectiv forţele externe născute din contactul cu
alte sisteme, şi ele părţi ale unui ansamblu mai vast, la a
cărui existenţă de fapt contribuie şi de a cărui stare sau
devenire sunt ele însele influenţate.
La modul cel mai simplist am putea afirma, o dată cu
teoreticienii haosului, că fiecare particulă existentă în
univers reprezintă o creaţie sinergică şi perpetuă a
tuturor celorlalte. Chiar mai mult, nici nu putem vorbi de
entităţi/ particule distincte, pentru că ele se modifică
(tocmai datorită acestei sinergii) în fiecare clipă a
existenţei lor, astfel încât mai corect este să ne referim la
acestea ca la un flux, ca o curgere continuă de potenţialităţi
a căror actualizare se modifică mereu de la un moment la
altul.
Comparaţia cea mai potrivită pentru înţelegerea
fenomenului este aceea cu un râu: deşi format (teoretic)
din stropi de apă, el reprezintă în realitatea practică un
flux şi nu o sumă de particule. Însă această reprezentare
18
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este numai la nivelul cel mai superficial de abordare.
Pentru că în univers nimic nu este nici haotic, nici
întâmplător. Toate procesele sunt coordonate de legi cu
acţiune mai amplă sau mai restrânsă; toate însă cazuri
particulare, sau forme variate de exprimare a unor
principii cu adevărat universale/ generale.
Organizarea sistemică a vieţii (după principiul sferăîn-sferă) reprezintă cea mai eficientă modalitate prin care
se poate ordona şi coordona întreg ansamblul de
interacţiuni între componentele sale la scara întregului
univers. Astfel o singură voinţă, o singură acţiune, un
singur principiu se trans-feră din sferă în sferă, coborând
de la înălţimea celui mai înalt grad de generalitate (sfera
cea mai mare) pătrunzând în universurile sferelor
constituente, treaptă cu treaptă şi îmbrăcând – pe
măsura acestei descinderi – forme tot mai particulare şi
specifice realităţilor şi necesităţilor organizatorice ale
acestora, păstrând în acelaşi timp imaginea şi identitatea
sa originală.
Iată de ce organizarea sistemică este totodată şi
holografică: fiecare parte reproduce imagine a întregului,
iar întregul nu poate exista decât prin permanenta
existenţă a fiecărei componente în individualitatea sa
unică.
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Sistemul ca entitate de sine stătătoare este definit de
două categorii de elemente: unele structurale şi celelalte
funcţionale, după cum vom arăta mai jos.
Elementele

structurale

conturează

imaginea

sistemului percepută din exterior, atât prin aparenţa
statică, precum şi prin comportamentul său în relaţie cu
alte componente ale mediului existenţial.
Elementele funcţionale sunt acele caracteristici ale
unui sistem care definesc identitatea acestuia prin
prisma devenirii lui, sub aspectul deci al dezvoltării, al
evoluţiei. Dacă ar fi să luăm o comparaţie, am putea
spune că de pe cartea de identitate a sistemului
elementele structurale reprezintă fotografia, pe când cele
funcţionale restul datelor descriptive.
Desigur există multiple trăsături considerate de bază
ale sistemelor, între care şi cele sintetizate de Fritjof
Capra astfel: autoorganizarea; homeostazia (echilibru
dinamic); schimbul permanent cu mediul; capacitatea de
adaptare la modificările şi condiţiile mediului existenţial;
capacitatea de autoevoluţie; capacitatea de vindecare şi
reânnoire;

autotransformarea

şi

autotranscendenţa

(incluzând procesele de învăţare, dezvoltare şi evoluţie). În
cele ce urmează vom face referire însă numai la acelea
care au o implicare direct vizibilă asupra sistemului
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psihic, rămânând ca pentru alte detalii să recomandăm
şi celelalte volume ale autorului autorului citat.
2. Caracteristici generale ale sistemelor
A. Elemente structurale
a)

Structura

Structura fiecărui sistem este dată de acel set de elemente
şi/sau valori care conturează identitatea externă; ele
definesc forma şi încadrează sistemul într-o familie sau
alta de realităţi. Sub aspectul tratării noastre prezente,
conceptele de structură şi formă sunt sinonime.

b)

Arhitectura

Arhitectura sistemului se compune din totalitatea
normelor, a legilor sau regulilor care structurează ordinea
proprie sistemului. Există astfel legi care definesc
manifestarea internă a sistemului (propria configuraţie
internă, cosmosul intern) dar şi legi care definesc
comportamentul sistemului în mediul său de existenţă,
regulile de interacţiune cu alte sisteme şi entităţi din
cadrul

acestuia.

Arhitectura

sistemului

echivalenta caracterului acestuia.
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Esenţa

Esenţa oricărui sistem este dată de conţinutul intern,
cuprinzând toate valorile şi elementele ce “umplu”
structura acţionând după normele conţinute în setul
propriei arhitecturi. Deci spre deosebire de elementele
deja prezentate (adică cele ce dau forma şi respectiv
caracterul/comportamentul) în conceptul de esenţă
includem orice alte (şi toate celelalte) elemente care se
încadrează în limitele determinate de forma sistemului,
dacă acestea au rezidenţă în cadrul său. Prin aceasta
înţelegem că respectivele valori nu sunt pasagere, ci,
chiar dacă nu au fost încă asimilate, sau definitiv
integrate, totuşi şi-au găsit un loc ori au reuşit să lege
relaţii stabile cu alte valori interne ale sistemului.
Această din urmă precizare este importantă mai ales
pentru sistemele evoluate, care prin definiţie fiind sisteme
deschise, reprezintă totodată o zonă de tranzit pentru
diverse valori, şi de multe ori adevărata piaţă de schimb în
cadrul cărora alte sisteme realizează tranzacţii, fără a
afecta în vreun fel esenţa/ conţinutul sistemului dat.
Dacă ar fi să luăm un exemplu, deşi este cantonată în
cala sa, marfa încărcată pe un vapor nu face parte din
esenţa acestuia; este doar un element pasager, care nu
creează legături de rezidenţă mai lungi decât durata
transportului, astfel încât să afecteze în vreun fel
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identitatea proprie vaporului însuşi. În concluzie, deci, la
sistemele evoluate toate valorile sunt în tranzit, au doar
rezidenţă, pe o perioadă mai mare sau mai scurtă de
timp, întrucât sistemul însuşi este o entitate în continuă
schimbare.

d)

Procesele

Procesele sunt ansamblul transformărilor care au loc
în cadrul sistemului, realizate după anumite coordonatele
determinate de arhitectură şi de structură, dar aplicându-se
asupra esenţei. Procesele definesc dinamismul intern al
sistemului şi descriu ansamblul mişcărilor de dezvoltare
precum şi toate transformările ce au loc în interiorul unei
entităţi sistemice. Este motivul pentru care proces şi
devenire sunt concepte echivalente în cazul studiului
nostru de faţă.
Dintre toate elementele definitorii pentru orice sistem,
procesele sunt esenţiale în devenirea acestuia. Pe măsură
ce

sistemul

se

dezvoltă

şi

evoluează

spre

nivele

superioare, se produc mai multe mutaţii, dintre care cele
mai importante sunt următoarele: esenţa şi forma se
unesc şi se dizolvă în mişcare/ transformare; la fel
arhitectura şi procesele se unifică şi se armonizează cu
legile universale ale manifestării sistemului mai mare din
care face parte şi sistemul în discuţie. Altfel spus,
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sistemul se ridică spre o ordine superioară lui prin
dezvoltarea legilor proprii (cuprinse în setul numit de noi
arhitectură) până la nivelul acestora, fapt care determină
totodată şi o permisivitate şi flexibilitate marcantă a
structurii şi formei, de o aşa manieră încât să poată realiza
funcţiile şi tranzacţiile aferente noului rol pe care sistemul
îl dobândeşte astfel în cadrul unei arhitecturi şi unei
structuri superioare. În acest stadiu, forma, structura şi
chiar propriile legi devin desuete. Accentul se mută pe
procese; practic toate vechile valori proprii se topesc întrun flux al transformărilor permanente după anumite
coordonate aparţinând unei ordini superioare sistemului
dat; totul tinde să devină un proces unificat.
B. Elemente funcţionale
Prin natura şi specificul lor, elementele funcţionale se
apropie până la a se confunda de cele mai multe ori cu
trăsăturile/

caracteristicile

sistemului.

De

fapt

pe

parcursul existenţei acestuia, şi pe măsură ce sistemul
accede spre nivele superioare de dezvoltare, această
suprapunere, confuziunea deci, dintre elemente de
identitate funcţională şi caractere, devine tot mai
accentuată. În cele ce urmează vom aminti numai unele
dintre cele mai evidente valori ale oricărui sistem,
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definitorii pentru identitatea funcţională, chiar dacă o
parte dintre acestea sunt (şi) trăsături.
a) Identitate/ nume
Toate sistemele, indiferent că sunt umane sau doar se
află în interacţiune cu societatea umană (chiar dacă ele
sunt naturale ori cosmice: fenomene, procese, sau
organizări ale materiei, de exemplu) participă la procese
de interacţiune informaţională fapt pentru care, în cadrul
contextual al rolurilor jucate este necesară definirea
propriei poziţii în primul rând printr-un nume, printr-o
identitate de cod, un simbol cu semnificaţie agreată şi
recunoscută de celelalte sisteme participante la aceste
tranzacţii.
b) Misiune/scop şi obiective/ţeluri
Misiunea sau scopul oricărui sistem defineşte funcţia
sa de bază în cadrul propriei existenţe, specializarea, ceea
ce poate şi trebuie să facă prin chiar modul său de a fi şi
a funcţiona. Scopul, misiunea şi rostul sunt în acest fel
concepte

echivalente

pentru

existenţa

sistemelor.

Sistemele însă, în calitate de celule structurale şi
funcţionale ale organizării proceselor devenirii universale,
sunt ele însele supuse unui continuu impuls spre
perfecţionare, spre evoluţie. Acest impuls se manifestă
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din interior şi ia forma obiectivelor, a ţelurilor, aspiraţiilor
sau dorinţelor, în cazul din urmă, pentru fiinţele vii care
au conştienţa de sine.
c) Finalitate/ rezultate ale existenţei şi funcţionării în baza
misiunii proprii
Toate procesele organice, fie în lumea vie fi în cea a
materiei se caracterizează prin specializarea funcţională.
Fiecare lucru şi deci fiecare sistem, are un loc şi un rol de
îndeplinit prin chiar identitatea sa nativă sau evolutivă.
Nimic nu este lăsat la întâmplare şi de aceea orice proces
în cadrul căruia participă sub o formă sau alta sisteme,
este necesar să definească roluri care să nu se repete şi
funcţii care să fie complementare în realizarea acestor
roluri. Finalitatea reprezintă forma sub care, prin chiar
procesul de dezvoltare a sistemelor se reglează această
armonie

simbiotică

a

ansamblurilor

structurale

polisistemice în cadrul unor procese complexe, prin care
fiecare participant primeşte rolul funcţional în baza
specializării sau mai degrabă calificării în a face, în a
obţine sau produce un anumit rezultat. Totul în univers
se orientează atât spre obiective, cât şi spre rezultate
finite, chiar dacă nu finale; obiectivele şi produsul
acestora (rezultatele deci, finalităţile) reprezintă treptele
pe care le urcă orice sistem în cadrul procesului evolutiv.
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d) Stadii de dezvoltare şi praguri de trecere
Stadiile de dezvoltare sunt fragmente de procese în
cadrul cărora se produc în mod specific şi adaptat
anumite transformări determinante în cadrul sistemului
şi care depind de natura, clasa, familia din care face
parte. Evoluţia nu se produce în salturi, dar ea se
realizează pe procese. Stadiul este într-un fel suma
proceselor cu o anumită finalitate, deci care conlucrează
sinergic în baza unor principii directoare, în vederea
aducerii sistemului la un anumit nivel, grad sau stare de
complexitate şi dezvoltare. Stadiul devine în acest fel
deopotrivă locul şi mediul în care elemente cu rol catalitic
produc evoluţia sistemului prin procese de maturare
internă.
Rezultatele dezvoltării fiecărui sistem sunt teoretic
vizibile pe întreg parcursul acestui proces, dar ele devin
cu adevărat marcante şi definitorii abia la finele stadiului.
Trecerea de la un stadiu la altul, corespunde schimbării
categoriei de procese necesare dezvoltării. Pentru aceasta
sistemul va da o probă prin care să se asigure că etapa
vechiului stadiu a ajuns la rezultatul dorit (la maturare),
că, altfel spus, sistemul are instrumentele necesare
înscrierii în etapa următoare. Aceste intervale de probă
între două stadii consecutive se numesc praguri.
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e) Categoria/familia/clasa de apartenenţă/încadrare
Clasa, familia, categoria (etc) de apartenenţă sau
încadrare nu sunt necesare numai pentru uşurinţa
noastră umană de a cunoaşte sau recunoaşte lucrurile.
Ci, în funcţie de aceste categorii, lucrurile şi sistemele se
recunosc ele însele unele pe altele şi îşi aleg conduitele de
interacţiune cele mai potrivite. Fie pe baze de afinitate şi
armonizare, fie pe baze concurenţiale sau conflictuale; fie
prin cooperare sau ignorare; de fiecare dată însă
sistemele sunt obligate să aibă o atitudine faţă de toate
celelalte componente ale mediului existenţial. Interacţiunea
este procesul de bază al organizării vieţii şi aceasta
solicită în permanenţă definirea poziţiei, atitudinii,
raporturilor inter-sistemice, lucru care se face în mod
natural, fără consum de energie din partea sistemelor
participante, tocmai prin acest fel de codificare dar şi de
recunoaştere reciprocă datorită încadrării în tipologii
cosmice convenţionale. Desigur, interacţiunea înseşi
îmbracă o gamă variată şi complexă de forme sub care se
realizează practic, în funcţie de nivelul de evoluţie al
sistemelor, mergând de la polul opoziţiei, conflictului,
diferenţierii,

până

la

cel

al

colaborării

sinergice,

armonizării şi în final unificării, etapă în care se ajunge o
dată cu atingerea gradului suprem de dezvoltare a unui
sistem, moment în care acesta se pregăteşte să treacă
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într-o altă stare de existenţă, metamorfozându-se pe un
alt nivel de realitate.
C. Etape majore în evoluţia sistemelor

Există trei etape majore în devenirea sistemului, dintre
care una singură este definitorie (fiind cea mai evidentă)
pentru conceptul actual denumit astfel. Aceste etape şi
caracterisiticile lor sunt prezentate într-o ordine ierarhic
şi evolutiv crescătoare:

1) Etapa structurilor individual-libere


Reprezintă etapa primară de constituire a ceea ce

am putea numi protositem, un sistem primitiv, care are
unele trăsături comune cu acesta în ceea ce priveşte
structura, organizarea internă şi anumite comportamente
în interacţiune.


Setul limitat şi puţin evoluat de valori constitutive,

determină în cadrul acestei structuri o fidelizare a
legăturilor de o aşa manieră încât se ajunge până la
închistarea totală; structura se află într-o continuă luptă
pentru supravieţuire (a cărei miză este conservarea
formei) fapt care face ca cele mai puternice dintre
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structuri să fie tocmai acelea care au reuşit să sudeze cât
mai bine numărul mic de valori existente şi să împiedice
pătrunderea din afară a altora noi, care ar putea deteriora
ordinea internă şi bineînţeles ar slăbi puterea structurii.


Structurile nu sunt adeptele evoluţiei ca proces; ele

se axează pe păstrarea stării de fapt şi conservarea
propriului sistem valoric. Devenirea se realizează prin
factori externi, prin impuneri din partea forţelor de mediu
care determină ciocniri perpetue între structuri. Astfel
încât în existenţa ei orice structură cunoaşte două
posibile momente: fie este distrusă de o alta mai
puternică, fie iese învingătoare şi are toate şansele (ce
puţin până la următoarea interacţiune) să îşi păstreze
status-quo-ul.

Progresul se realizează în fapt nu prin

intermediul structurilor supravieţuitoare, ci tocmai prin
recombinarea elementelor provenind de la structurile
distruse.


Independenţa,

conservatorismul,

promovarea

propriilor valori, lupta perpetuă, autofortificarea, închiderea
faţă de schimburile cu mediul sau alte structuri sunt
elementele definitorii pentru această etapă din copilăria
sistemului.


Protosistemul în această stare are o structură (o

formă), o arhitectură (norme de structurare a ordinii
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interne) şi o esenţă (conţinut, identitate), dar nu
conştientizează decât structura şi o parte din arhitectura
dealtfel destul de simplistă, redusă la câteva valori
conservatoriste.

2) Etapa sistemică propriu-zisă
 Perioada

sistemică

marchează

maturitatea

şi

apogeul oricărei entităţi supuse devenirii. Ea coincide cu
sistematizarea propriei ordini interne, cu realizarea
identităţii de sine.
 Ordinea internă este un complex de atribute care
cuprinde deopotrivă propriul set de valori şi legi, dar şi
principiile generale (criteriile) după care sistemul decide
să stabilească interacţiunile şi schimburile cu alte
sisteme.
 Schimburile şi interacţiunile se realizează ca regulă
generală pe baze paşnice, tranzacţionale şi numai prin
excepţie (şi doar în prima parte a etapei) prin conflict şi
ciocnire de valori. Armonia, creativitatea, cooperarea şi
sinergia sunt criterii de vârf în raporturile inter-sistemice
în această etapă.
 Sistemul atinge conştienţa de sine, adică nu numai
că îşi defineşte şi dezvoltă permanent propria identitate,
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dar caută să evolueze cu orice preţ, motiv pentru care
mişcarea,

dinamismul,

programarea,

obiectivele

şi

scopurile, managementul eficienţei (etc) reprezină un alt
set de norme aflate în uzul curent.
 Sistemul beneficiază de structură (formă) arhitectură
(ordine internă) de esenţă (conţinut, conştientizat de data
aceasta) şi mai ales de procese. Procesele sunt tot reguli,
norme, legi dar care definesc mişcarea de evoluţie,
transformările vizate de sistem în devenirea sa.

3) Etapa proceselor universale
 În ascensiunea lor spre standardele înalte ale
autodezvoltării, sistemele sunt supuse unor transformări
marcante, mai ales în ceea ce priveşte procesul continuu de
a

schimba

repaosul

cu

mişcarea,

stabilitatea

cu

modificarea/ transformarea, închistarea cu deschiderea
totală, tradiţia cu noul şi aşa mai departe. Este un proces
ce

se

derulează

lent,

încă

din

etapa

primară

a

protosistemului şi care acum îşi atinge apogeul. Totul tinde
a se transforma într-un flux, într-o curgere continuă.
 Esenţa şi forma se contopesc şi se dizolvă în
mişcare/transformare perpetuă; de-acum există numai
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holograme (întreguri) şi un proces al sinergiei continue
dintre valorile constituente ale sistemului.
 Arhitectura şi procesele de asemenea se unifică şi se
ridică la nivelul legilor universale; adică ordinea internă
a sistemului devine una cu ordinea întregului mai mare
din care face parte.
 Sistemul este total deschis, de o aşa manieră încât
individualitatea sa participă clipă de clipă la procesul
sinergic de interacţiune creatoare prin armonizare cu
toate celelalte sisteme; nu se mai poate spune unde
începe un sistem şi unde se termină, până unde sunt
valorile unei identităţi şi de unde încep ale alteia. Toate
valorile şi toate identităţile participă concomitent şi
permanent la un mare flux al transformărilor care naşte,
modifică şi metamorfozează apoi (la un nivel superior) noi
valori.

4. Stadiile dezvoltării sistemului

Fiecare sistem, indiferent de domeniul şi nivelul de
realitate din care face parte, parcurge, în devenirea sa,
următoarele stadii succesive:
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1) Creşterea
Presupune actualizare deplină a structurii interne,
până la forma standard a unui sistem dat, potrivit naturii
acestuia sau speciei din care face parte. La sistemele
individualizate (de exemplu fiinţele umane) fiecare are
propria natură, propria unicitate şi deci propriile
standarde de creştere.
2) Dezvoltarea
Constă în crearea de noi structuri interne; practic
dezvoltarea echivalează cu progresul şi presupune
crearea de noi realităţi în interiorul sistemului dat şi
nicidecum

în

afara

lui;

dezvoltarea

apelează

al

capacităţile creatoare ale unui sistem, nefiind obligatoriu
ca să se respecte un şablon standard; mai ales la sistemele
individualizate (cu conştienţă de sine) dezvoltarea este o
temă particulară a fiecărui sistem; desigur însă că se vor
regăsi

multe

elemente

comune

între

procesele

şi

structurile dezvoltate de oricare două sisteme, asemănări
determinate de înrudirile de gen, specie sau chiar
vecinătate ale sistemelor.
3) Reproducerea
Vizează crearea de noi realităţi/structuri în afara
sistemului dat, dar asemănătoare cu acesta în formă,
conţinut, structură şi ordine.
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4) Permanentizarea
Manifestă tendinţa şi efortul oricărui sistem de a
rezista cât mai multe peste timp în actuala ordine,
structură sau direcţie de dezvoltare; permanentizarea
nu înseamnă numai tradiţie (nu trebuie limitată la
aceasta) pentru că poate să însemne conservarea unei
direcţii

de

progres;

ceea

ce

vizează

în

special

permanentizarea este păstrarea valorilor de bază, a
cosmosului intern al unui sistem, a condiţiei existenţiale
la un moment dat.
5) Transformarea/ metamorfoza
Reprezintă etapa prin care trece orice sistem (lucru,
proces, fiinţă) în evoluţia sa şi care marchează ridicarea pe
un nivel superior de calitate şi realitate. La sistemele fără
conştienţă de sine procesul ia forma unei transformări
clasice: prin distrugerea formei vechi şi reintegrarea esenţei
(care rămâne totuşi aceeaşi) într-o formă nouă, mai
evoluată. În schimb la sistemele conştiente de ele însele şi
care participă activ la procesul propriei dezvoltări, această
transformare devine metamorfozare, proces ce defineşte nu
doar o transpunere a esenţei într-o altă formă, ci şi o
schimbare calitativă a înseşi acestei esenţe, care de la acest
nivel coincide cu fiinţa propriu-zisă. De aceea metamorfozarea
reprezintă adevărata scară a evoluţiei fiinţei, marcând paşii
majori ai ascensiunii acesteia. În intervalul dintre două
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metamorfoze se parcurg procesele mai mult sub aspect
cantitativ, pentru ca la final să se realizeze (pe baza
acestora) saltul calitativ reprezentativ.
5. Alte trăsături ale sistemelor în legătură cu
psihicul uman
1) Resurse şi progres
Fiecare nivel existenţial necesită un anumit cuantum
de resurse şi de o anumită calitate cerute din partea unui
sistem pentru a se putea menţine în aceea poziţie. Cu cât
nivelul este mai înalt, cu atât cantitatea şi calitatea
resurselor solicitate este mai mare. Însă aceste resurse,
pe măsură ce urcăm pe scara evoluţiei sistemelor, se vor
produce cu prioritate în interiorul lui şi numai prin
excepţie din afară. Indiferent însă de nivel, în cazul în
care un sistem din diverse motive pierde o anumită
cantitate, sărăceşte deci în resurse, trebuie să bată în
retragere, să facă pasul înapoi pentru a realiza echilibrul
existenţial, adică va coborî pe un nivel care reclamă un
consum mai mic, la aceeaşi stare existenţială de normală
funcţionare. Staţionarea aici se face până în momentul
acoperirii deficitului. Dar acest pas în urmă poate fi
necesar şi în alte situaţii, nu numai de pierdere de
resurse. Atunci când sistemul doreşte să realizeze un salt
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evolutiv pe un nivel superior, sărind anumite etape fireşti,
va face un pas în urmă şi va rămâne pentru o perioadă
într-o stare existenţială care consumă mai puţine resurse
decât nivelul actual. Resursele astfel acumulate vor
permite accederea ulterioară la o stare existenţială
superioară, care altfel nu s-ar fi putut realiza decât întrun termen evolutiv mai lung.
Aparent sistemul sacrifică o stare de bine de astăzi,
pentru una de mai bine de mâine. În fapt acest sacrificiu
nu este real, întrucât împlinirea existenţială a sistemului
nu vine din posesia de resurse, ci din satisfacţia pe care
utilizarea acestora o produce. Dar în cazul dat, deficitul
de satisfacţie datorat reducerii cantităţii de resurse este
compensat de o aspiraţie. Fie că se numeşte aspiraţie,
ideal sau obiectiv, aceasta are ca fundament trăirea în
avans a unei realităţi încă inexistente. Este vorba de o
realitate dorită, proiectată şi spre care deja s-a pornit la
drum. Adevărata satisfacţie, aşa cum s-a arătat de
nenumărate ori în istoria dezvoltării umane, provine nu
atât din ajungere, cât din parcurgere. Acest lucru este
valabil pentru toate sistemele dotate cu conştienţă de
sine, adică acele care evoluează (şi) prin forţe proprii.
Dacă aplicăm la fiinţa umană această lege, observăm că
datorită stadiului de dezvoltare atins, aproape de
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momentul conştientizării de sine, adevărata satisfacţie
umană nu provine din resurse şi nici din trăirea prezentă,
ci din proiecte de viitor. Omul de azi se împlineşte din
proiectarea propriei sale persoane în universul zilei de
mâine.
2) Manifestare şi funcţii
Tot ceea ce există în univers reprezintă forme modelate
de anumite forţe şi parcurse de un influx vital. Prin
acţiunea forţelor modelatoare energia vitală universală se
structurează în aceste forme, primind totodată funcţii
specifice, determinate. Funcţiile împreună cu formele dau
naştere la acţiuni, întrucât instinctul fundamental al
structurării şi evoluţiei cosmice îl reprezintă mişcarea.
Mişcarea stă la baza oricărui proces de transformare,
proces ce trece prin etapa de structurare, acţiune
funcţională (sau manifestare) dezvoltarea cantitativă,
urmată de un salt calitativ. Existenţa concomitentă a
structurii, funcţiei şi acţiunii (dinamismului) creează ceea
ce se numeşte manifestare. Manifestarea constituie
calitatea esenţială (fundamentală) şi definitorie a tot ceea
ce există în universul cunoscut şi necunoscut de om. La
nivelul sistemului psihic procesele sunt întru totul
asemănătoare, în baza acelui principiu al similitudinii
structurării şi funcţionării proceselor cosmice indiferent
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de nivel. În acest sens vom observa că în esenţă sistemele
psihice ale tuturor fiinţelor cunoscute de om au aceeaşi
structură şi aceleaşi funcţii, numai că, datorită nivelelor
evolutive

diferite,

manifestare

decât

unele

vor

altele.

fi

mai

Această

complexe

complexitate

în
–

subliniem încă o dată – nu derivă din structură, ci din
activarea de funcţii suplimentare, pe măsură ce sistemul
evoluează (a se vedea în acest sens funcţiile sinelui, în
cartea

noastră

“Psihologia

Fiinţei”).

Este,

credem,

binecunoscută modalitatea de bază prin care evoluează
sistemele: acaparează alte sisteme pe care le integrează
în structurile proprii, dându-le astfel funcţii specifice. În
paranteză fie spus, pentru a înţelege mai bine acest
proces, putem observa sistemul organizării sociale în
istorie, numit imperiu. Cea mai mare înflorire au avut-o
acele imperii care au ştiut să integreze în structura lor
alte state/ naţiuni, dându-le funcţii specifice şi necesare
organismului mare al imperiului, dar neintervenind în
structura internă a sistemului acaparat, ci dimpotrivă,
păstrând-o aproape intactă, investind în dezvoltarea ei şi
valorificând la maxim specificitatea, unicitatea şi roadele
acestei structuri. Un organism este cu atât mai bogat şi
mai puternic, cu cât are celule mai diferenţiate, mai
dezvoltate şi mai sănătoase şi fiecare dintre aceste celule
ştie să facă foarte bine anumite lucruri (specifice), în
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armonie cu celelalte, astfel încât, per ansamblu, sistemul
beneficiind de cât mai multe competenţe de la celulele sale
să fie multilateral dezvoltat şi omnipotent. Puterea stă în
diversitatea abilităţilor şi capacităţilor; acesta este un alt
principiu fundamental al evoluţiei, pe care se bazează
dezvoltarea oricărui sistem. Puterea stă în varietatea
armonizată. De aceea şi sistemul psihic este trecut prin
numeroase

încercări, pentru

a dobândi şi exersa

competenţe multiple.
3) Faza sistemică şi faza procesuală
Fiecare realitate la nivel cosmic se organizează şi
funcţionează pe principiul sistemic. Sistemul reprezintă
pentru aceasta elementul cheie care descrie deopotrivă
arhitectura structurală cât şi funcţiile de bază, adică
identitatea organică şi manifestarea. Dar acest lucru este
valabil numai în prima jumătate a evoluţiei acelei realităţi,
jumătate destinată conturării identităţii specifice. Din a
doua jumătate, o dată cu trecerea pragului maturităţii
respectivei realităţi (prag ce corespunde definitivării
procesului de conturare a identităţii specifice), sistemul ca
paradigmă şi principiu fundamental pierde teren în faţa
procesului. Cu cât realitatea în discuţie urcă mai mult pe
scara evoluţiei proprii, cu atât principiul sistemic va tinde
să se dizolve în principiul procesual. Aceasta nu înseamnă
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că legile organizării şi funcţionării sistemice ar fi abrogate;
dimpotrivă, fiind legi universale ele rămân valabile şi în
continuare, numai că se schimbă priorităţile, manifestarea
şi esenţa existenţială a realităţii respective. Această
schimbare se produce datorită faptului că realitatea ca
sistem matur, începe să participe activ şi total la sinergia
sistemică universală, constituindu-se ea înseşi într-o
adevărată verigă din marele lanţ al deveniri cosmice, şi o
celulă evolutivă în cadrul unor sisteme şi mai mari.
Practic, principiul sinergiei universale ne arată că
fiecare entitate sistemică tocmai păstrându-şi identitatea
şi specificitatea sa unică reuşeşte să participe activ şi
constructiv la co-crearea celorlalte entităţi sistemice cu
care interacţionează. Dar în acelaşi timp realitatea înseşi
devine obiect al manifestării creatoare şi perpetuu
transformatoare a celorlalte sisteme, fapt pentru care
putem afirma că în fiecare clipă această realitate
deopotrivă este ea înseşi şi dar devine în acelaşi timp
mereu alta. În esenţă însă se păstrează identitatea şi
specificitatea proprii, doar că acest proces al devenirii
presupune dezvoltarea spre nivele evolutive superioare.
Din acest motiv, datorită faptului că în fiecare moment o
realitate sistemică matură reprezintă deopotrivă un
univers deschis aflat în interacţiune cu celelalte sisteme,
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şi deopotrivă o perpetuă transformare de sine prin
interacţiunea sinergică a tuturor realităţilor co-acţionare,
realitatea în discuţie ne apare mai mult ca un proces în
devenire neîntreruptă, decât o arhitectură sistemică
stabilă şi imuabilă. Un exemplu elementar, desigur
limitat, dar suficient de simbolic pentru a înţelege acest
fenomen, ne poate oferi în lumea animalelor amiba; este
o fiinţă cu o anumită identitate, structură, funcţionalitate
etc; dar în fiecare moment ea îşi poate schimba forma în
funcţie de necesităţile interacţiunii cu factorii din mediul
său de viaţă.
Fiecare realitate la nivel cosmic, o dată ce a trecut
pragul maturizării sale, devine în principal proces, iar în
subsidiar sistem. Procesul reprezintă un flux continuu de
transformări, cu finalitate evolutivă, care se produc în mod
catalitic deopotrivă asupra elementelor/ valorilor interne şi
proprii sistemului, dar şi asupra noilor valori pe care
sistemul le înglobează, metamorfozează şi asimilează în
scopul evoluţiei sale. Desigur că şi comportamentul
respectivei realităţi se schimbă în aceste două etape
majore din existenţa ei ca entitate: cea sistemică şi cea
procesuală.
Astfel în perioada sistemică, de structurare a identităţii
valorice proprii, realitatea respectivă va tinde să se
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manifeste egocentrist, adică orientată spre sine, spre
nevoile individuale, spre acumulare şi sedimentare de
valori, dând curs proceselor naturale şi specifice oricărui
sistem: hrănire, supravieţuire, impunere (statut), dezvoltare,
perpetuare. Tot în această perioadă realitatea sistemică
se orientează în principal după legea entropiei, care
presupune o bătălie continuă pentru resurse, pentru
identitate, pentru supravieţuire, perpetuare şi reproducere;
fiecare clipă de repaos poate fi fatală pentru că realitatea
în discuţie se află mereu în opoziţie cu toate celelalte, pe
care le percepe ca duşmani sau competitori.
Etapa procesuală însă realizează o mutaţie la polul
total opus al manifestării; realitatea sistemică matură
este acceptată în societatea coabitării sinergice a tuturor
realităţilor de un anumit nivel şi invitată să îşi aducă
aportul de identitate, capacitate şi valoare prin acţiune
coroborată, în perfectă armonie cu identităţile şi valorile
celorlalte entităţi sistemice. Practic din acest moment
barierele rigide ale identităţii proprii cad, iar fiecare
entitate va pune mai mare accent pe combinarea valorilor
proprii cu valorile celorlalte pentru a crea deopotrivă noi
valori superioare dar şi noi ordini de nivel mai înalt, în
care distincţiile “entitate x” – “entitate y” nu mai
reprezintă un scop, ci dimpotrivă, pe baza legii sinergiei,
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aceste entităţi vor dori ele însele să se identifice cu noile
valori superioare create din combinaţia dintre valorile
particulare ale fiecăreia. Acesta este practic procesul prin
care iau naştere sisteme şi mai mari, în care sistemele
iniţiale “se topesc” (ca să folosim o expresie din
terminologia mistică şi religioasă), adică se unifică
deopotrivă unele cu altele dar şi cu noua ordine sistemică
superioară.
Astfel dacă iniţial sistemul A avea valorile x iar
sistemul B valorile y, ele îşi dau seama că acţionând
sinergic şi combinând cele două seturi de valori, se va
naşte un alt set de valori superioare, z, pe care fiecare
dintre cele două sisteme va dori să le aproprieze
(însuşească); astfel că valorile sistemului A vor deveni xz,
iar ale sistemului B yz. Continuând procesul de creaţie
sinergică, dintr-o nouă combinaţie a valorilor va rezulta
un set nou, superior, să-i spunem t. În etapa următoare,
sistemul A va avea valorile xzt, iar sistemul B yzt.
Observăm astfel că cele două sisteme încep să semene tot
mai mult; dacă imaginăm procesul mai departe, vedem
că, cu cât interacţionează mai mult împreună, cu atât
cele două sisteme vor semăna mai mult, până la un
moment dat în care elementele valorice distinctive x şi y
vor fi atât de nesemnificative faţă de lungul şir al noilor
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valori achiziţionate, încât putem afirma că cele două
sisteme au devenit identice; în acţiune ele vor fi practic
unul

singur.

Este

procesul

numit

cum

spuneam

“disoluţie”, “topire”, “identificare cu celălalt”.
Dacă imaginăm această sinergice de valori ca o
combinaţie nu între două sisteme, ci între un număr
foarte mare de sisteme şi aflate pe nivele diferite de
realitate, ne putem face o idee despre complexitatea şi
amploarea procesului cosmic, şi despre faptul că această
identificare a tuturor acestor sisteme (sau topire unele în
altele)

nu

operează

decât

în

urma

unui

număr

impresionant de mare de procese de recombinare
sinergică a valorilor, procese derulate în intervale mari de
timp; dar până la unificarea totală putem constata că, în
fapt, cu fiecare nou proces de sinergie, toate sistemele
participante devin deopotrivă mai apropiate unele de
altele, dar în acelaşi timp mai bogate în valori, şi, cel mai
important, tot mai bogate în valori care ele însele sunt –
cu fiecare proces – creaţii superioare.
În acest fel se produce deopotrivă procesul de evoluţie
al fiecărui sistem, cât şi procesul de unificare dintre
sisteme la nivel cosmic. Iar dacă ar fi să ne imaginăm
finalul, adică unificarea totală a tuturor sistemelor, fapt
care ar coincide cu realizarea celui mai bogat depozit de
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valori care ar fi în acelaşi timp şi cele mai înalte dintre
toate valorile întâlnite de sisteme în devenirea lor până
atunci, ei bine, un astfel de final nu există… Nu există
pentru momentul acesta reprezintă numai o etapă în
devenirea continuă a vieţii; noi sisteme se nasc şi
evoluează spre maturitate după care intră în procesul
sinergiei cosmice; deci noi valori vor fi mereu aportate la
marea reţetă a vechilor sisteme unificate, împingând şi
mai departe procesul şi ridicând şi mai mult nivelul de
calitate şi bogăţie valorică.
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Mai bun sau mai rău, tras tot atât de poverile păcatului,
omul este un univers tainic, sigur o alcătuire măiastră de
umbră şi lumină, dar nu mai puţin sigur, o fiinţă dăruită
cu calitatea, firea şi destinul său propriu faţă de care noi,
ca oameni nu putem fi indiferenţi. Sinceri în sforţarea
noastră faţă de noi înşine, curaţi şi puternici în aceea faţă
de lumea întreagă cu făpturile ei atât de minunat alcătuite,
pas în singurătate, dar privire coborâtă cald între cei
asemenea nouă, iată o cale a bucuriilor celor din înalt ale
omului.
Ernest Bernea
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CAPITOLUL III
SISTEMUL PSIHIC UMAN
Adevărata măsură a omului: să facă realizabil
ceea ce lumea a dovedit a fi imposibil.
Azir

1. Componentele structurale ale sistemului psihic
uman
Cea ce am numit în volumul de faţă utilizând conceptul
de “psihic” defineşte realitatea complexă ce se exprimă
sub una dintre cele mai variate game de manifestări care
ne apare în viaţa de zi cu zi drept o entitate unitară şi
unică în mod comun denumită om. Omul de pe stradă,
colegul de servici, vecinul, tatăl sau copilul nostru. Omul
aşa cum îl cunoaştem ca fiinţă reală, concretă, întâlnită
în realitatea cotidiană a societăţii. Însă nici pe departe
nu trebuie să tragem de aici concluzia că omul ar fi o
fiinţă socială; sau exclusiv socială. El îşi duce existenţa –
în cea mai mare parte a ei – într-un cadru social, însă
comunitatea umană reprezintă numai o populaţie şi o
specie alături de alte numeroase specii conlocuitoare ale
ecosistemului terestru. Omul este totodată o fiinţă
aparţinătoare Lumii Naturale, dar prin poziţia sa şi
gradul de dezvoltare la şcoala universală a evoluţiei, el
întruneşte

totodată şi

statutul

de

fiinţă

cosmică.

Libertatea şi conştiinţa autodeterminării îi permite – şi
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solicită în acelaşi timp – responsabilitatea participării
active, prin propriul efort şi în spiritul voinţei sale
individuale, la progresul general al vieţii în univers. Însă,
totodată, şi, tocmai datorită libertăţii sale de a dobândi şi
manifesta o identitate proprie şi unică, omului îi revine în
acelaşi timp şi misiunea edificării acestei unicităţi, după
propria iscusinţă şi măsură. El este, astfel într-o anumită
proporţie, propriul său creator şi modelatorul devenirii
sale personale.
Pentru a putea da curs acestor aspecte, universul şi
evoluţia au înzestrat fiinţa umană cu o serie de valenţe şi
elemente constitutive, care se înfăţişează privirilor
observatorului atent – ca dealtfel în cazul tuturor
proceselor în natură – ca fiind nu atât elemente distincte,
cât impulsuri, tendinţe, orientări sau într-o accepţiune
mai comună să le numim: Forţe.
Astfel, din această optică, fiinţa umană ni se înfăţişează
într-o dublă perspectivă: Fiinţa-în-Sine, sau EU-l individual,
şi respectiv Fiinţa-în-Manifestare sau Persoana umană.
Noi am tratat în detaliu aceste aspecte în volumul intitulat
“Psihologia Fiinţei. Psihologia ecologică integrativă a
personalităţii” la care facem trimitere, precum şi la
materialele cuprinse în anexa conţinând bibliografia în
completare la respectivul volum. În cele ce urmează vom
realiza numai o trecere

în revistă enumerativă a
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determinantelor fiinţei umane sau componentelor structurale
ale sistemului psihic.
1) Fiinţa-în-Sine: EU-l individual
Reprezintă identitatea şi unicitatea fiinţei umane, acel
sâmbure de specificitate şi originalitate ce o diferenţiază
de orice altă entitate întâlnită pe drumul devenirii sale.
Acea voce interioară care se recunoaşte pe sine de fiecare
dată

când

pronunţă

introspectiv

“eu

sunt”.

Eu-l

individual se compune din următoarele elemente-forţe:
1.

Sinele individual – nucleul entităţii umane, fiinţa
propriu-zisă, ca parte din Marea Fiinţă; spiritul
omului altfel spus.

2.

Conştiinţa – ca sediu al normelor de viaţă accesate pe
parcursul evoluţiei, dar şi măsură a gradului de
dezvoltare al fiinţei şi călăuză întru respectarea legilor
cosmice de organizare a proceselor existenţiale.

3.

Natura Individuală – cuprinzând totalitatea valenţelor
definitorii pentru o anumită fiinţă şi care îi permit
acesteia să se raporteze într-un anumit fel specific/
original/ propriu la lucrurile întâlnite în cale, pe
parcursul existenţei sale.

4.

Caracterul – ca sediu al puterilor/ virtuţilor câştigate
de fiinţa umană pe parcursul proceselor de evoluţie şi
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care îi oferă posibilitatea de a intra în relaţie şi de a
se impune asupra lucrurilor (fiinţe, obiecte, fenomene
etc) din mediul înconjurător, după propria sa voinţă.
2) Fiinţa-în-Manifestare: Persoana Umană
Personalitatea

reprezintă

deopotrivă

atitudinea,

conduita, instrumentul şi structura heterogenă dar
unitară şi complexă, rezultanta combinaţiei sinergice
continue a unei multitudini de factori interni şi externi,
slujind Fiinţei Umane în procesul de evoluţie (creştere şi
dezvoltare individuală) şi manifestare în dimensiunea
fizică a realităţii şi în cadrul comunităţii sociale.
Aşa cum e poate observa din diagramele 1-3 la
constituirea personalităţii contribuie deopotrivă Forţele
Cosmice, Forţele Naturii, precum şi Forţele Sociale. Dar
cel mai important aport îl au Eu-l individual şi acţiunea
lui concretă de combinare a tuturor Forţelor Modelatoare
ce acţionează asupra sa, procese pe care le-am numit
Organizarea Vieţii şi despre care recomandăm a se
consulta volumul deja amintit. Corelativ organizării vieţii,
forţele individuale – iar din cadrul acestora în special
Trinomul Uman Existenţial – au ponderea cea mai
însemnată în modelarea fiinţei umane.
*
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La modul cel mai general putem revedea toate aceste
forţe structurante ale omului social în Diagrama 2. Tot
ceea ce observăm în această diagramă trebuie înţeles sub
aspect pur conceptual numai, ca fiind elemente separate.
A fost necesară operaţiunea (abstractă, teoretică, dealtfel)
de numire distinctă a lor pentru a putea înţelege mai bine
organizarea

şi

funcţionarea

proceselor

psihice.

În

realitate însă, trebuie să le percepem ca fiind strâns
intercondiţionate

în

existenţa

şi

manifestarea

lor,

rezultatul final – cel numit fiinţa umană sau omul social
– reprezentând nu o însumare şi nici o alăturare a
efectelor lor, ci rezultanta combinării sinergice

şi

perpetue a forţelor constructive/ modelatoare de care
beneficiază acesta.
Psihicul uman reprezintă deci rezultanta unei
sinergii de forţe, în continuă modelare şi transformare,
indivizibilă în părţi componente, unitară şi eterogenă
totodată.
La fel precum în Lumea Naturii şi a Universului, şi în
structura psihicului uman aceste forţe nu se manifestă
deloc aleatoriu, ci se supun anumitor principii de
organizare şi funcţionare, anumitor legii proprii ce
determină existenţa şi acţiunea lor continuă.
Totul în univers însă, se organizează şi funcţionează
după principiul “sferă-în-sferă” sau aşa cum am văzut,
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conform regulii sistemice. Sfera este forma ideală de
structurare a vieţii, iar organizarea pe sisteme de sisteme
reprezintă modul cel mai potrivit de funcţionare, de
coordonare a tuturor proceselor pe arii largi. Vom înţelege
mai bine aceste realităţi dacă medităm supra alcătuirii
plantelor (de la celulă până la întreg copacul) sau a
ţesuturilor şi organelor corpului uman, ori la un nivel mai
amplu,

organizarea

administrativă

a

comunităţilor

umane sau a imperiilor.
Chinezii în antichitate cunoşteau că universul, statul,
armata, familia şi viaţa personală se conduc după
aceleaşi principii. Ele sunt sisteme de sisteme incluse
unele în altele şi contribuind astfel (după regula
structural-funcţională: celulă-ţesut-organ-organism) la
crearea/

multiplicarea

şi

extinderea

continuă

a

fenomenului vieţii, însă nu haotic, ci păstrând amprenta
unui tipar, a unei matrici anume, menţinută tocmai prin
intermediul unor legi de maximă universalitate. Aceste
legi, ordonează şi canalizează acţiunea sincretică a
Forţelor Vieţii de o aşa manieră încât să contribuie, în
fiecare clipă, la mersul ascendent al dezvoltării spre nivele
superioare şi standarde tot mai ridicate de evoluţie.
Întocmai la fel se petrec lucrurile şi cu forţele
modelatoare ale fenomenului uman, a cea ce în mod
obişnuit considerăm a fi o entitate (vecinul de bloc sau
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colegul de servici) când de fapt, reprezintă o combinaţie
mereu în schimbare de forţe, ce interacţionează
neînrerupt unele cu altele, dând naştere unor
evenimente în desfăşurare perpetuă.
Această desfăşurare de evenimente (de manifestări
rezultate din acţiunea forţelor) a primit în mod clasic
denumirea de “procese psihice”. S-a vorbit astfel (mai ales
în psihologiile comportamentale) de procese psihice
precum “afectivitatea”, “memoria”, “raţiunea”, “voinţa”,
“atenţia” etc, precum şi despre funcţii sau structuri
psihice, despre componente şi trăsături ale psihicului
uman. Noi însă nu trebuie să înţelegem aceste aspecte
într-o viziune mecanicistă, ca şi cum ar fi lucruri
distincte, determinate prin ele însele. Ci în lumina viziunii
holografice asupra organizării vieţii la toate nivelele
existenţiale, este util să percepem aceste realităţi ca fiind
procese

în

devenire

continuă,

născute

şi

create

permanent, clipă de clipă, prin acţiunea coroborată a
tuturor celorlalte realităţi, deopotrivă cele apropiate cât şi
acelea îndepărtate (până la limita extremă a organizării
cosmice). Astfel voinţa sau afectivitatea de exemplu, nu
sunt dimensiuni statice, cu linii de contur bine trasate,
ce ar putea fi măsurate sau determinate matematic. Ci
ele reprezintă fluxuri oscilatorii, numai aproximativ
determinabile şi numai legate de contextul universal al
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forţelor ce le creează şi modelează/ transformă clipă de
clipă. De aceea ele nu pot fi “fotografiate” la un moment
dat (o astfel de imagine ar fi falsă, moartă) ci e necesar ca
să le percepem în dinamica devenirii lor, în schimbarea
lor perpetuă. Nu sunt realităţi obiectuale, măsurabile, ci
transformări. Întreg ansamblul psihicului uman, omul
însuşi nu poate fi înţeles ca entitate ci numai ca
perpetuă transformare. De aceea s-a spus că omul
reprezintă un fenomen (Theillard de Chardin – o nervură
ce compune evantaiul anatomic şi spiritual al vieţii) sau
cum preferăm să spunem astăzi, “o fiinţă în devenire”.
Deci dacă este să ne propunem a măsura vreodată
ceva, singurul lucru determinabil şi real poate fi doar
devenirea, fiinţa umană în perspectivă. Fiindcă omul la
zi, aici şi acum (şi cu atât mai mult omul de ieri) sunt
doar umbre, şi, în unele cazuri simple urme. Dar urme
lipsite de viaţă; fiinţa vie este cea din viitor. De acea fiinţa
umană este mereu o potenţialitate ce devine realitate prin
actualizare, dar rămâne în continuu actualizabilă. Omul
nu este o finalitate, şi nici măcar o cale: omul este
parcurgerea înseşi, călătoria.
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2. Constantele universale ale sistemului psihic

Pentru sistemul psihic uman, la fel ca şi în cazul
celorlalte categorii de fiinţe, putem vorbi de existenţa unui
număr de constante universale. Prin acest concept
înţelegem acele caracteristici ale psihicului uman care
adaptându-se la fiecare situaţie în parte întâlnită de fiinţa
umană pe parcursul existenţei sale în lume, rămân totuşi
valabile pentru toţi oamenii. Indiferent de nivelul de
evoluţie individuală, indiferent de factorii care compun
ecuaţia personalităţii şi indiferent de fluctuaţia situaţiilor
de mediu pe care fiinţa umană le întâlneşte, aceste
constante vor rămâne neschimbate. Desigur însă că
formele sub care ele se exprimă vor varia în funcţie de toţi
factorii arătaţi. Aspectul lor esenţial – de constante – derivă
din faptul că ele îşi au originea în acea structura a
sistemului psihic uman (şi nu numai, dar noi în acest
moment ne ocupăm doar de fiinţa umană) care este cel mai
puţin supusă transformărilor sub influenţa factorilor de
mediu, aşa cum îi percepem în actuala etapă de dezvoltare
a omenirii şi cum au fost descrişi în volumul amintit deja
“Psihologia Fiinţei. Psihologia ecologică integrativă a
personalităţii”; această structură relativ stabilă este
percepută în faza actuală ca fiind Sinele. Mai concret ele
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iau naştere din trebuinţele interne ale sinelui. Aceste
trebuinţe există ca un ansamblu complex, foarte strâns
legate între ele, şi chiar dacă nu sunt activate decât pe
parcursul evoluţiei fiinţei (şi se manifestă sub forma
piramidei şi treptelor ei – a se vedea în acest sens volumul
nostru “Piramida trebuinţelor umane fundamentale”)
totuşi, chiar în stare latentă ele vor determina apariţia şi
manifestarea acestor constante universale. Printre aceste
constante se numără şi următoarele:
1) Afinitatea faţă de putere
Termenul de afinitate este utilizat spre a desemna acea
înclinaţie, atracţie, dorinţă, trebuinţă pe care sinele o
manifestă în ceea ce priveşte dobândirea/ stăpânirea şi
exercitarea puterii. Puterea posedată fără a fi exercitată
nu este putere; ea se defineşte tocmai prin raportarea la
ceva ce este supus, stăpânit sau adus în stare de
inferioritate faţă de putere. Ea va necesita a se defini,
delimita şi exercita în mod continuu, ca stare existenţială
perpetuă. Prin putere pe de altă parte, ca şi trăsătura
(pentru că foarte bine am putea să o privim ca o trăsătură
a sinelui) în ceea ce priveşte fiinţa umană şi toate acele
fiinţe dotate cu cel puţin un început de conştienţă de sine,
înţelegem fenomenul perpetuu prin care fiinţa resimte
necesitatea internă de a-şi dovedi sieşi propria valoare.
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Dar am văzut în prezentarea piramidei trebuinţelor că în
prima parte a dezvoltării sale ca fiinţă dotată cu
conştienţa de sine, procesul autovalorizării se realizează
prin raportare la realităţile universului înconjurător;
practic elementele componente ale lumii sunt utilizate ca
trepte ale unei scări pe care fiinţa se sprijină în procesul
său de evoluţie. Or, acest sprijin este obţinut tocmai prin
exercitarea puterii, prin “conflict” urmat de plasarea
valorii proprii la un nivel superior valorii lucrului la care
s-a realizat raportarea. Iată de ce nevoia de putere este de
fapt o nevoie de dezvoltare a oricărei fiinţe, începând cu
momentul “trezirii sinelui” adică o dată cu începerea
procesului de realizare a conştienţei de sine. Nevoia (sau
mai

corect

afinitatea)

faţă

de

putere

este

o

constantă. Ceea ce variază însă sunt formele sub care
aceasta se exprimă în mediul înconjurător. Însă nici
această manifestare nu se face haotic, ci după anumite
reguli, între care încadrăm şi legile universale ale
sistemului psihic. O altă regulă se referă la procesul de
interiorizare a puterii. Dacă în prima jumătate a stadiului
de evoluţie fiinţa umană manifestă puterea asupra
lucrurilor exterioare de care se foloseşte ca de un sprijin
în evoluţie, ei bine în partea a doua sinele va orienta
sensul dezvoltării puterii spre interiorul sistemului psihic,
producând

procesul

numit
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autocontrol, care are ca finalitate cultivarea virtuţilor
personale. Acesta este un proces de dominare a forţelor
care se manifestă cu prioritate în interiorul sistemului
psihic. Dacă ar fi să apelăm la o comparaţie, am putea
spune că în prima parte a evoluţiei sale omul se foloseşte
de putere precum un luntraş de vâsle: sprijinindu-se pe
lucrurile din mediu în care tocmai înaintează, prin
opoziție față de ele, luptând împotriva acestora. În partea
a doua însă puterea este reprezentată de un sistem de
manipulare internă a forţelor mediului, întocmai cum
corăbierul, folosind velele, cârma şi tehnica de procesare
a vânturilor, reuşeşte să se ducă oriunde doreşte, cu
viteze mult mai mari, şi eforturi infinit mai mici.
2)

Creativitatea/ transformarea

Creativitatea

reprezintă

o

constantă

universală

întâlnită la toate fiinţele vii, manifestându-se sub forma
unei necesităţi interioare de a transpune în universul
exterior valori interne proprii, aspecte definitorii pentru
optica, existenţa, manifestarea şi natura individuală
proprie. Astfel fie că vorbim de felul în care o pasăre îşi
construieşte cuibul, sau de modul cum fiinţa umană
ridică măreţe edificii arhitectonice, pretutindeni în lumea
fiinţelor vii se manifestă această necesitate de a
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transpune în formă ceea ce este ca esenţă în trăirile
interioare al sistemului psihic al acelei fiinţe.
Creativitatea însă cunoaşte mai multe stadii sau nivele
de exprimare definite în funcţie de cantitatea (ca să ne
exprimăm astfel) de esenţă sufletească, de natură proprie
pe care o fiinţă o transpune din sistemul psihic în forma
lucrurilor exterioare cărora le dă naştere. La un nivel
inferior, creativitate constă în modificări de formă
produse în mediu prin utilizarea unor componente date,
predefinite. Astfel pasărea îşi construieşte cuibul din
paie, argilă şi bucăţi de diverse materiale pe care le
găseşte în această stare în mediu; aportul propriu constă
numai în îmbinarea lor pentru a da naştere unei forme.
Din acest motiv la acest nivel creativitatea este mai mult
trans-formare a unor forme preexistente. Pe măsură însă
ce urcăm pe scara evoluţiei fiinţelor, şi atingem nivele la
care entitatea înseşi este conştientă de identitatea
proprie, adică ne referim aici la fiinţele umane, constatăm
că aportul adus în procesul de combinare a formelor este
tot mai particular, tot mai impregnat de subiectivitatea
fiinţei înseşi, adică transpune într-o măsură tot mai mare
valori interne, specifice şi unice ale sistemului psihic
propriu. La stadiul său de vârf, creativitatea pură
presupune că fiinţa umană nu preia nimic din universul
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exterior, ci toate elementele componente necesare naşterii
formelor sunt ele însele creaţii proprii, unice, deci noi,
care nu au mai existat vreodată înainte în universul
exterior. Creativitatea pură, numită în sens comun şi
originalitate, sau geniu, presupune manifestarea integrală
a unicităţii şi specificităţii fiinţei umane, a valorilor
sistemului psihic, în combinaţii sinergice, dând naştere
unor forme exterioare noi şi reprezentative.
Practic, sistemele psihice evoluate, cum ar fi cel al
fiinţei umane, se manifestă creativ, original în toate actele
vieţii sale şi pe toate nivelele piramidei trebuinţelor.
Astfel, fie că vorbim de asigurarea necesităţilor de hrănire
(şi tocmai de aceea una dintre cele mai vechi arte este cea
culinară), fie a celor de siguranţă, de estetic (amenajarea
biroului sau casei) de cunoaştere, de autovalorizare sau
de creativitate

propriu-zisă, în fiecare moment al

existenţei sale, fiinţa umană manifestă tendinţa constantă
de a exterioriza forme (forme fizice, manifestări, sentimente,
gânduri; orice valoare a sistemului psihic ce se manifestă
în afară) cât mai specifice naturii sale interioare, de a se
exprima original, adaptat şi eficient, prin crearea în
mediul exterior a unui cosmos, a unei ordini care să
reprezinte imaginea în oglindă a cosmosului intern de
valori specifice sistemului psihic propriu.
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3) Dinamismul/ mişcarea/ acţiunea
Reprezintă deja un truism afirmaţia că nimic în
univers nu este static, ci totul se află într-o continuă
mişcare, într-o interacţiune şi transformare perpetuă.
Sau cum a spus cândva Buddha: “în univers singură
transformarea este eternă, în rest, totul se schimbă”.
În ceea ce priveşte sistemul psihic, acest proces se
petrece datorită incidenţei unei multitudini de factori, de
forţe care acţionează deopotrivă din afara şi din interiorul
acestuia. Acţiunea lor este complementară, sinergică şi
subsidiară, în sensul în care în copilăria sistemului (în
primele

etape

ale

existenţei)

au

prioritate

forţele

exterioare, dar pe măsură ce acesta evoluează spre
maturitate, balanţa începe să încline în favoarea valorilor
şi forţelor proprii; însă aceste valori proprii au luat
naştere tocmai la interfaţa dintre combinarea sinergică a
celor două categorii de forţe, cele exterioare deopotrivă
născându-le şi mai apoi dezvoltându-le şi re-cereându-le
în mod permanent pe cele interioare.
Procesul este mult mai uşor de înţeles dacă ne gândim
o clipă la dezvoltarea fiinţei umane de la naştere până la
maturitate. Copilul are anumite înclinaţii proprii ce se
manifestă ca forţe interioare care îi comandă anumite
comportamente de exprimat în exterior. Însă tocmai în
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acest mediu exterior există o multitudine de alte forţe,
precum normele sociale, cerinţele părinţilor, regulile de
igienă etc. ce intervin activ, interacţionând cu propriile
valori, de multe ori transformându-le, alteori cizelândule, şi aproapae de fiecare dată dând naştere altor valori
(prin procesul numit în mod comun creştere şi educare)
care vor deveni de acum încolo deopotrivă valori proprii
ale copilului, dar şi valori împărtăşite de mediul
existenţial, în felul acesta ele permiţând integrarea
socială a fiinţei umane. La maturitate însă, efectul
forţelor exterioare scade în intensitate; voinţa liberă şi
autonomă a adultului, precum şi setul complex de valori
deja câştigate în perioada de ucenicie a copilăriei, îi
permit acestuia să se manifeste cu prioritate potrivit
propriei naturi, şi numai în subsidiar să dea curs forţelor
de constrângere exterioară; însă chiar şi atunci o face
prin decizie proprie, integrând practic valorile acestora în
universul propriului sistem psihic.
Dar procesul nu se opreşte aici; omul este o fiinţă în
devenire, în transformare continuă de sine; şi de fapt
toate sistemele din univers sunt supuse remodelării,
restructurării. Deosebirea constă doar în faptul că fiinţele
dotate cu conştienţă de sine, dau curs cu mai mare
prioritate forţelor interioare ale propriului sistem psihic,
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asumându-şi în acest fel direcţia şi procesul de transformare,
şi mai ales folosindu-se de forţele exterioare ca de pârghii,
alese în mod conştient (de multe ori chiar determinate să
se nască) pentru a parcurge drumul acesta al transformării
de sine.
Pe de altă parte însă, starea de continuă frământare,
de mişcare perpetuă, reprezintă o condiţie esenţială a
tuturor sistemelor în univers, pentru fiecare categorie de
realităţi existând mecanisme şi procese specifice de
realizare a acesteia. În cazul fiinţelor vii, şi mai ales a
celor evoluate (de exemplu animalele şi oamenii) agentul
catalizator precum şi grila de selecţie a opţiunilor manifestării
exteriorizate, este dată de ierarhia piramidală a trebuinţelor
fundamentale.
Aceste constante universale sunt aplicabile oricărui
sistem psihic, indiferent că este la nivel de organizare
individual, de grup sau de comunitate. Indiferent de
numărul membrilor componenţi, un sistem devine astfel
tocmai în momentul în care reuşeşte să treacă dincolo de
specificul

fiecăruia

dintre

elementele

constituente,

creând valoare adăugată, adică dobândind o conştienţă
de sine diferită de cea a elementelor care îl structurează.
Din acel moment fiecare individ parte a sistemului va trăi
o viaţă dublă, o conştienţă de sine dublă: o componentă
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aparţine sistemului, iar cealaltă este a sa ca individ. În
măsura în care reuşeşte să găsească o soluţie de
armonizare a celor două, în acea măsură individul va
progresa în respectivul sistem. În situaţia în care
prioritate

are

conştienţa

sistemului

asupra

celei

personale, individul progresează numai dacă prima este
superioară ca nivel de evoluţie celei proprii, în caz contrar
se va produce o stagnare a procesului propriei dezvoltări,
marcată în exterior de suferinţă şi sentimentul de
neîmplinire. Cele mai puternice şi trainice sisteme sunt
acelea care reuşesc să armonizeze într-un proces de
combinare sinergică deopotrivă valorile individului cu
cele ale sistemului, dar totodată să ofere fiecăruia
posibilitatea de a face un pas înainte pe cale evoluţiei şi
împlinirii personale. Adică sistemul să fie mai avansat
decât individul, dar să-l ajute în mod concret şi pe acesta
să progreseze (ceea ce din start necesită ca diferenţa
dintre valorile proprii sistemului şi cele ale individului să
nu fie foarte mare). În această situaţie sistemul va
constitui un adevărat vehicul al progresului individual, la
nivel de mase, societate sau comunitate după caz.
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4. Diverse aspecte privind sistemul psihic
1) Participarea eu-lui individual la sinergia proceselor
de dezvoltare a sistemului psihic
Sistemul psihic uman reprezintă rezultatul combinării
sinergice a efectelor acţiunii unei multitudini de factori
din mediul ecologic (biologic, social, natural, cosmic). În
cadrul acestei combinaţii eu-l individual participă sub
două forme, în funcţie de nivelul de evoluţie al fiinţei:
- Participarea naturală, în care eu-l are numai un rol
subsidiar şi deloc mai important decât al altor factori de
mediu; pe măsură ce fiinţa accede spre nivele superioare
ale dezvoltării ei, eu-l tinde să se impună asupra forţelor
modelatoare venite din mediu şi să preia rolul principal
în formularea deciziilor, stabilirea direcţiei de dezvoltare
etc
- Participarea individuală (sau existenţială): este
specifică tuturor fiinţelor care ating nivelul conştientizării
de sine, moment din care eu-l individual preia majoritatea
funcţiilor de decizie. Desigur el va fi mereu supus
presiunii câmpului de forţe ale mediului, dar de acum
aceste forţe vor fi utilizate în scopurile pe care acesta le
va stabili. Am numit această a doua formă de participare,
existenţială, întrucât face parte din misiunea principală a
fiinţei ajunse la stadiul conştienţei de sine. Tema fiinţei66
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elev la şcoala evoluţiei universale este tocmai aceea de a
deprinde

tehnicile

controlului

forţelor

mediului

şi

valorificării puterilor acestora în scopul progresului
individual. Cu cât o fiinţă umană este mai dezvoltată, cu
atât stăpâneşte mai bine ştiinţa şi capacitatea de a utiliza
aceste forţe modelatoare ale mediului în scopul evoluţiei.
Orice sistem social şi orice sistem educaţional trebuie să
aibă ca misiune principală sprijinirea fiinţei umane în
acest sens.
2) Punctul critic în evoluţia sistemului psihic
Toate sistemele au un punct critic în dezvoltarea
acestora de la care se schimbă sensul de aplicare a legilor
de organizare şi funcţionare. Acest punct corespunde
pentru fiinţa umană cu ceea ce numim actualmente
“majorat”. În general, până la acest moment catalizatorul
principal al evoluţiei sistemului îl reprezintă legea
entropiei. Din acest punct acest rol va fi îndeplinit de
legea armonizării sinergice a manifestărilor individuale
(legea creativităţii). Evoluţia se realizează în progresie
geometrică, deoarece în baza acestei legi fiecare sistem va
manifesta tendinţe de copiere naturală (mimetism) a
tuturor aspectelor progresiste (care corespund necesităţilor
proprii de evoluţie) de la toate sistemele cu care vine în
contact, fără a depune vreun efort sau a consuma energie.
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măsură

putem afirma

că

progresul se derulează de la sine. Efortul individual al
sistemului (şi cea mai mare cantitate de energie) vor fi
însă investite

în

procesul creativ

al

realizării

de

performanţe proprii, de a da naştere la lucruri noi, care
deci nu pot fi preluate automat de la alte sisteme, dar care
o dată create vor fi utile deopotrivă, concomitent şi gratuit
tuturor sistemelor care au nevoie de acestea. Practic, întrun anumit mediu ale cărui elemente au depăşit acest
punct critic, cu cât se creează mai mult cu atât se
evoluează mai mult şi de către toate aceste elemente.
Punctul critic, sau etapa de maturizare a unui sistem se
realizează ca un eveniment major în existenţa acestuia ce
corespunde cu faptul de a se fi conceput toate organele
interne (subsistemele-celule) la parametri optimi ca
structură şi funcţionalitate. Din acest punct sistemul nu
va mai utiliza resursele pentru conceperea şi dezvoltarea
acestor organe interne, ci le va canaliza spre procesul
creativ al realizării de opere proprii, de sisteme-pui (dacă
putem spune astfel) dar nu în interiorul său, ci în afară.
Datorită faptului că sunt exteriorizate, acestea pot fi
utilizate şi de alte sisteme, iar de aici viteza de dezvoltare
accelerată ce se atinge atunci când mai multe astfel de
sisteme mature se asociază. Creativitatea devine în felul
acesta principiul de bază care direcţionează dezvoltarea
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sistemului după momentul depăşirii punctului critic. O
dată cu trecerea peste punctul critic, sistemul va relua
procesul

paşilor

evolutivi

–

creştere,

dezvoltare,

reproducere, permanentizare, culminând cu o nouă
metamorfoză, dar de data aceasta la un nivel care nouă
(ca stadiu de evoluţie al umanităţii) actualmente ne este
inaccesibil. Fiecare dintre aceste etape va fi total diferită
însă de omonimele lor dinainte de punctul critic, fapt
datorat acţiunii unei alte legi de bază (cea care vizează
colaborarea în locul luptei, creativitatea prin combinarea
sinergică a valorilor, în locul impunerii prin forţă a
propriilor valori asupra celorlalte etc)
3) Punţi de legătură între sistemele psihice
Pentru ca un sistem să poată beneficia de sprijinul
altuia în momentele sale de criză, trebuie să existe o
punte de legătură care să facă posibil transferul de
resurse între cele două. Această punte se realizează în
cazul sistemelor vii (fiinţe, organizaţii şi alte sisteme
compuse din fiinţe) prin trei modalităţi: afective (ca în
cazul legăturii dintre mamă şi pui), cognitive/de obiective
(ca în situaţia războinicilor care au o cauză comună) şi
respectiv carismatice (ca în cazul personalităţilor leader,
indiferent de domeniu: religios sau laic; ele inspiră
încredere prin tot ceea ce sunt şi fac, indiferent ce ar fi
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aceste lucruri). Iată de ce pentru orice tip de consilier sau
fiinţă care doreşte să se apropie de o altă fiinţă spre a o
ajuta să depăşească o criză interioară, este absolut
necesară empatia; prin empatie fiinţa consilier se
transpune pe sine în universul celeilalte, încadrându-se
în mod artificial în una dintre cele trei modalităţi, în
funcţie de necesităţile concrete ale fiinţei ajutate şi de
situaţia dată.
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Grecul credea că a descoperit realitatea înseşi în raţiune,
în concept. În schimb noi, cei de azi, credem că raţiunea,
conceptul este o unealtă de gospodărie a omului, de care
acesta are nevoie şi pe care o foloseşte pentru a-şi lămuri
propria

sa

situare

în

mijlocul

acestei

infinite

şi

arhiproblematice realităţi care este viaţa. Viaţa înseamnă
lupta cu lucrurile pentru a se susţine printre ele. Conceptele
reprezintă planul strategic pe care îl stabilim pentru a
răspunde la atacul lor. De aceea, dacă cercetăm în
profunzime conţinutul fiecărui concept descoperim că
acesta nu ne spune nimic despre lucrul însuşi, ci rezumă
doar ceea ce poate face un om cu acel lucru sau ce anume
poate suferi din pricina lui.
Ortega y Gasset
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CAPITOLUL IV
LEGILE UNIVERSALE ALE SISTEMULUI PSIHIC
Nu merge acolo unde te duce cărarea. Du-te în schimb acolo
unde nu e cărare şi lasă urme în spatele tău.
Ralph Waldo Emerson

Sistemul psihic uman la fel ca şi lumea materiei, se
organizează şi funcţionează după aceleaşi categorii de legi:
a) Legi universale, care coincid cu legile sistemelor
b) Legi specifice, adaptate la particularităţile fiecărei
categorii de sisteme; acestea iau naştere din combinarea
sinergică între legile generale şi specificul unei anumite
realităţi din care provine sistemul dat. Am putea spune
că legile particulare reprezintă aplicaţiile concrete ale
legilor generale, astfel încât ele au dubla trăsătură de a
reprezenta atât generalul, cât şi particularul.
În cele ce urmează ne vom ocupa de tratarea unora
dintre

legile

universale

sistemului psihic. Legile

care

gestionează

pe care

le

devenirea

propunem în

continuare pornesc de la această viziunea holografică şi
integratoare a sistemului psihic, precum şi de la realitatea
că acesta este mai degrabă un flux continuu de procese,
de transformări succesive, ce se derulează în jurul unor
valori/elemente constituente de bază, şi pe fondul unei
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arhitecturi în continuă schimbare a sistemului. Legile
tratate nu descriu situaţii, realităţi sau cadre statice, ci
definesc anumite norme (reguli, ordini) după care se
derulează aceste transformări continue de forţe ce
structurează în ansamblul lor devenirea sistemului, şi
care, numai legate de contextul întregului univers pot fi pe
deplin înţelese (am văzut că ele au multiple şi largi origini:
cosmice, ale naturii, ale proceselor de evoluţie străbătute
de fiinţa umană până la zi etc).

1. Legea soarelui central
Fiecare sine individual trăieşte într-o realitate absolut
proprie şi unică (în sensul în care nu există două astfel
de realităţi perfect identice). În centrul acesteia tronează
o valoare supremă la care se raportează orice element
străin venit/ intrat în această realitate. Această valoare
reprezintă o veritabilă “axis mundi” care dă sens, rosturi
şi nume proprii tuturor elementelor, pe care astfel le
transformă prin supunerea la starea de gravitaţie în jurul
său. Dar şi lucrurile-sateliţi vor transforma prin “erodare”
şi “depuneri” vechea valoare centrală; este o acţiune şi
reacţiune continuă, o creaţie reciprocă derivată din
manifestarea lor sinergică.
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Diferenţa dintre valoarea axis-mundi şi celelalte
lucruri satelit constă în forţa şi permanenţa lor, în sensul
că prima este mult mai constantă şi mai puternică, fapt
care-i permite să se impună asupra celorlalte. Dar ea
înseşi se schimbă în timp (timp de ordinul vieţilor, al
nivelelor de evoluţie a conştiinţei şi foarte rar al zecilor de
ani tereştri), durata lungă de procesare datorându-se
faptului că axis mundi este o valoare sedimentată/
implementată la nivel de conştiinţă. Chiar dacă două
fiinţe umane îşi vor stabili la un moment dat aceeaşi
valoare centrală (ele fiind de acelaşi nivel de dezvoltare a
conştiinţei şi la acelaşi grad de maturitate/elevare/
pregătire sau profunzime la şcoala vieţii – înţelepciune
altfel spus – totuşi sistemele/ realităţile constituite în
jurul acesteia rămân diferite (tocmai întrucât la edificarea
şi perpetua transformare a lor contribuie o serie întreagă
de factori a căror complexitate şi varietate face imposibile
identităţile absolute. Între aceşti factori la loc de seamă
se plasează:
-

Sinele, cu trebuinţele şi funcţiile lui

-

Conştiinţa – cu nivelele, gradele, complexitatea
(profunzimea) lor, cu bogăţia şi profunzimea trăirii
legilor accesate etc

-

Caracterul,

Natura

Individuală,

Forţele

modelatoare la un moment dat (în planul fizic sau
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în oricare alt plan), instrumentele de lucru în acel
plan;

forţele

proprii

deţinute,

dezvoltate

ori

dobândite; raporturile mutuale cu alte fiinţe etc

2. Legea utilităţii valorice
Fiecare entitate care pătrunde în sistemul psihic al
fiinţei umane (fiinţă, lucru, fenomen, valoare, acţiune etc)
este

valorizată/

apreciată

în

funcţie

de

aportul/

contribuţia pozitivă pe care o poate aduce la starea de
bine/dezvoltare a sistemului, privite prin prisma/ filtrul
Soarelui Central (deci din punctul de vedere subiectiv al
acestuia) la momentul respectiv. Această apreciere este
foarte importantă, dacă ţinem seama de faptul că Sinele
nu are o viziune prospectivă, adică de viitor pe termen
lung, ci el aproape ca un copil (mai ales în primele 6 etape
ale evoluţiei sale*) doreşte totul acum. Sinele trăieşte şi
valorizează clipa, nu timpul. De acea, fiecare entitate
trebuie să creeze în chiar momentul pătrunderii în Sistem
cea mai bună impresie – să-l impresioneze prin indiferent
ce mijloace pe “regele” Soarele Central. Mijloacele pot fi
dolosive (înşelătoare/ mincinoase); nu are importanţă

Pentru detalii recomndăm volumul nostru “Psihologia Fiinţei. Psihologia
ecologică integrativă a personalităţii”, Fundaţia Mercur, 2000
*
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autenticitatea/ valabilitatea ori valoarea de adevăr. Ceea
ce contează pentru Sine este satisfacţia momentului,
astfel încât fiecare entitate e necesar să joace teatru, să
fie într-o anumită măsură bufon. Pentru că viaţa Sinelui
este o succesiune de momente teatrale, o scenetă formată
dintr-o înlănţuire continuă de acte.
În plus, orientarea Sinelui este ascendentă. Altfel spus,
cu fiecare clipă el vrea mai mult (în materie de satisfacţie).
Acest fapt îl determină ca periodic să detroneze el însuşi
Soarele Central, valoarea stabilită ca axis-mundi, şi să o
înlocuiască cu alta, mai exigentă, mai emancipată, mai
performantă.
Pe măsură ce se maturizează, datorită cerinţelor
crescânde de exigenţă valorică, satisfacţia momentului va
fi înlocuită cu satisfacţii de amploare mai mare, dar şi cu
bătaie mai lungă. De la clipă şi de la atitudinea “vreau
totul acum, de-a gata” Sinele se orientează spre obiective,
spre organizare, spre proiect. El descoperă scopul, iar mai
târziu steaua călăuză. Astfel încât este înlocuit consumul
de satisfacţie momentană cu speranţa

unei împliniri

viitoare, speranţă care, ea înseşi aduce o satisfacţie
înzecit mai mare decât consumul momentan. Sinele
descoperă astfel preludiul ca formă de participare a lui în
proiect, în manifestare. Sinele descoperă bogăţia visului,
a realităţii interioare, realitate liberă să se modeleze după
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toate poruncile sale. O dată exteriorizată, ea trebuie
turnată în formele permise de legile unui anumit mediu
de evoluţie, la un moment dat. Însă în vis, în interiorizare,
realitatea aceasta ascultă doar de capriciile unei singure
voinţe. De aceea, în această stare, în respectiva realitate,
nimic din ceea ce Sinele îşi poate dori/ imagina/ propune
nu este imposibil.
În copilărie îşi stabilea un Soare Central care să se
îndeletnicească cu sortarea entităţilor aducătoare de
satisfacţii; era dependent atât de acesta cât şi de entităţi,
dar şi de sistemul format din ele.
La maturitate, în schimb, sinele nu mai are nevoie nici
de un Soare Central sau valoare la care să raporteze
lucrurile din univers, rând pe rând, şi nici de un Sistem.
El îşi este sieşi şi una şi alta. Nu mai apreciază/ judecă
lucrurile ci le ia aşa cum sunt ele în realitate proprie şi
nudă. Este în acest fel detaşat de acestea. Întrucât sursa
lui de împlinire constă acum nu din ceea ce ele îi pot da,
ci din ceea ce el poate edifica/ crea prin forţe proprii,
pentru a le dărui acestora.
Verbele şi fazele manifestării (şi creşterii/ dezvoltării/
evoluţiei) Sinelui cu privire la entităţile înconjurătoare pe
parcursul dezvoltării/ creşterii sale sunt de genul celor
prezentate în tabelul de mai jos.
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Expresii

Verbe

Ce mi-ai adus (acum)?

A primi

Cu ce m-ai putea ajuta/satisface
tu?
Cine eşti?

A obţine
A fi

Cu ce mi-ai putea fi util în planul
meu?

A utiliza

Cu ce ne putem ajuta reciproc?

A co-participa (colabora)

Eu îţi dăruiesc aceasta!

A dărui

3. Legea necesităţii
Dacă utilitatea reprezintă aprecierea sinelui asupra
valorii unui lucru, deci prin forţe proprii şi decizie proprie,
necesitatea în schimb reprezintă o impunere exterioară
prin forţa împrejurărilor, a unui lucru sau valori, care
este astfel implementat în propriul sistem al Sinelui.
Astfel că vechiul regat este acum cucerit de o realitate
străină, care se impune prin forţă şi de obicei schimbă
monarhul – Soarele Central ; sau ori dacă îl lasă în
continuare pe tron, el va putea guverna pe viitor după o
altă ordine, şi în baza altor legi.
Acestea

sunt

momente

de

“criză

existenţială”

determinate de o stagnare în dezvoltarea sistemului
psihic de la un moment dat, stagnare ce duce la slăbirea
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lui şi astfel la schimbarea sub presiunea forţelor naturii,
prin distrugere sau re-creaţie.
Sistemul psihic se dezvoltă spre nivele superioare
numai ca urmare a existenţei unei necesităţi nesatisfăcute
într-un anumit domeniu sau pe anumite coordonate. Tot
ceea ce s-a creat în cursul istoriei, de către omenire,
indiferent de domeniu – cultural, ştiinţific, tehnologic,
militar, politic, economic etc – se datorează existenţei
unor cerinţe de prim rand a unor nevoi reale prezente în
sânul comunităţii şi fără a căror împlinire aceasta nu ar
fi putut supravieţui sau progresa.
Toate procesele de creştere şi dezvoltare ale sistemelor
indiferent că sunt interne (ca o pornire interioară,
autocreatoare) ori externe (din nevoia de a face faţă
interacţiunilor cu mediul), sunt guvernate de imperativele
necesităţii.
Legea necesităţii este în fapt agentul/motorul ce dă
curs împlinirii dezideratelor Legi progresului.
În cadrul Sistemului Psihic, Legea necesităţii dă
naştere ierarhiei trebuinţelor conform Piramidei MaslowDelphy după cum am arătat pe larg în volumul dedicat
acesteia*, realizând în acest fel o diferenţiere şi o aranjare

Piramida trebuinţelor umane fundamentale – Fundaţia
Mercur, 2002
*
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specifică a necesităţilor, după cerinţele universale ale
evoluţiei fiinţei la stadiul uman.
Fiinţa umană însă, poate transcende forţa ierarhică a
Legii necesităţii, prin voinţa proprie şi în funcţie de
capacităţile sale dezvoltate pe parcursul evoluţiei, ea
reuşind a-şi crea propria ordine, propriul sistem de valori
şi implicit propria sa ierarhie a trebuinţelor. Omul este o
fiinţă liberă şi în măsura în care progresează spre nivele
superioare de dezvoltare, dobândeşte posibilitatea de a-şi
asuma constructiv această libertate, participând activ la
propria sa creaţie, ordonându-şi atât valorile cât şi
instrumentele de lucru, în funcţie de necesităţile
personale, stăpânind tot mai mult şi utilizând într-o
măsură din ce în ce mai conştientă forţele modelatoare
ale universului puse la dispoziţia sa. Astfel încât piramida
trebuinţelor şi Legea necesităţilor care le ierarhizează
rămân puncte de sprijin, fundamente subsidiare, ce vor
susţine fiinţa umană ori de câte ori pasul îi oboseşte pe
cărarea abruptă a devenirii sale, sau atunci când din
neatenţie există riscul abaterii de la drumul cel drept al
bunei dezvoltări în acord cu marea ordine cosmică.
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4. Legea progresului natural al sistemului psihic
Cu excepţia situaţiilor de criză şi revoluţiilor determinate
de necesitate, sistemul psihic se dezvoltă în mod normal
gradual, progresiv, cunoscând momentele de metamorfozare,
nodurile sau pragurile de trecere de la un stadiu la altul
fundamental mai avansat. Deci dacă revoluţia este
determinată de lipsa progresului şi acutizarea “utilităţilor”
până la transformarea acestora în “necesităţi”, metamorfoza
în schimb presupune deopotrivă acumularea de: a)
suficient “material” pentru noul sistem şi b) suficiente
motive pentru a-l părăsi pe cel vechi.
Acest proces prin metamorfozare se petrece în mod
normal la trecerea de la un grad de dezvoltare a
conştiinţei la altul, când fiinţa/ sinele simte momentul
schimbării atât a Soarelui Central, cât şi a Sistemului.
Dacă se întârzie metamorfozarea conştientă, atunci
intervine legea necesităţii care impune schimbarea prin
revoluţie. Legea necesităţii primează în primele stadii de
dezvoltare a Sinelui, pe când cea a evoluţiei sistemice în
stadiile superioare.
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5. Legea minimului impuls [stroke]
Abraham Maslow le-a numit “stroke”-uri adică doze de
“stres”, de presiune exterioară menite să determine
activarea/ declanşarea trebuinţei de pe un anumite nivele
şi menţinerea în formă/în priză a sistemului. Trebuie
observat că această lege se aplică tuturor planurilor de
manifestare a vieţii în lumea naturii şi deci tuturor
sistemelor (nu numai psihice, ci şi fiziologice, de exemplu).
Stroke-urile se deosebesc de motivele văzute la legea
progresului natural prin aceea că ele sunt prezente în
mod constant şi continuu în existenţa sistemului, pe
când celelalte doar la trecerile majore între două trepte/
nivele de dezvoltare. Fără stroke-uri nici un sistem nu ar
putea exista pentru multă vreme, deoarece

legea

universală a progresului spune că “acel sistem care nu se
dezvoltă, nu progresează degenerează şi este supus
descompunerii”
Sistemului psihic uman îi este specifică (în baza
condiţiei umane de fiinţă liberă şi datoare de a se
constitui în arhitectul propriei deveniri) existenţa unei
forţe interne, motor al progresului, numită în mod
obişnuit voinţă. Pentru situaţiile însă, în care voinţa este
slabă, neatentă ori restantă, stroke-urile preiau această
funcţie de agent al progresului.
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6. Legea mimetismului
Fiecare sistem are potenţial tendinţa de a reproduce
manifest, de a copia şi exprima apoi în conduita sa
acţiunea/ starea/ manifestarea şi ordinea internă a unui
alt sistem. Este tendinţa de a fi absorbit de gravitaţia
acestui sistem şi se manifestă (în ceea ce priveşte fiinţa
umană) pe toate palierele: de la nivelul suprem şi intim al
sinelui, până la cele mai exterioare şi aparent banale
aspecte

ale

complexului

numit

Personalitate

sau

Persoana-umană-în-societate.
Această tendinţă de a copia un alt sistem este una
dintre cele mai importante forţe ale evoluţiei. Pentru
sistemele mai puţin avansate reprezintă un factor de
progres dacă se armonizează cu/ copiază modelul unuia
mai dezvoltat şi respectiv un factor de regres în caz
contrar.
Pentru sistemele puternice, la un grad superior de
evoluţie, care au deja valori interne relativ stabile,
protejate de norme/legi de asemenea puternice (este
vorba de normele morale, lecţiile deja învăţate de fiinţa
umană şi stabilizate ca legi supreme, la nivel de
Conştiinţă) faptul de a fi atrase de gravitaţia altor sisteme,
indiferent de nivelul de dezvoltare al acestora, reprezintă
o bogată sursă de experienţe, posibilitatea de a lua
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contact cu alte valori, deopotrivă cu existenţa motivaţiei
de a e accesa (această atracţie constituie o “înlesnire” a
accesului la acea valoare).
Totodată, datorită faptului că sunt puternice, riscul
absorbirii totale, al pierderii sensului propriilor valori,
este mult diminuat. Aceste sisteme îşi caută şi stabilesc
obiective proprii şi specifice, personalizate; îşi trasează
drumurile lor personale şi unice, chiar dacă la temelia
acestora plasează valori împărtăşite şi de alte sisteme,
valori pentru dobândirea cărora a fost, poate, nevoie ca
ele însele să se lase captate de gravitaţia sistemelor
purtătoare, să plonjeze cu toată fiinţa lor în fiinţa
acestora (pentru a putea trăi plenar semnificaţia şi
configuraţia respectivei valori, rostul ei) şi să sufere astfel
temporar o pierdere de sens, o descentrare/ dezaxare
parţială, o abatere trecătoare de la drumul propriu trasat
ipotetic mai dinainte.
Această lege a mimetismului realizează de fapt realul
schimb de experienţă între fiinţe, împlinind principiul
care spune că “fiecare fiinţă este deopotrivă învăţătorul şi
învăţăcelul tuturor celorlalte”. Este o formă superioară de
realizare a comunicării în univers, prin punerea în comun
(din etimologia latină) prin împărtăşirea din aceleaşi
valori. Şi totodată reprezintă primul pas spre Unificare.
Diferenţa o constituie nivelul de vibraţie/ evoluţie, în
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sensul în care unificarea presupune o decizie conştientă,
asumată şi provenită din dezvoltarea fiinţei până la
gradul la care este în măsură să trăiască deopotrivă în
sine şi în toate fiinţele. Pe când mimetismul, ca formă de
manifestare a Atracţiei Universale (a magnetismului cum
mai e numită această forţă) dintre fiinţe, reprezintă o forţă
externă fiinţei, care suplineşte voinţa (uneori luptă
împotriva ei) proprie acesteia forţând apropierea dintre
sistemele a două sau mai multe fiinţe şi facilitând astfel
comunicarea (în sensul autentic de comuniune) şi în final
dezvoltarea/ evoluţia ambelor.
7. Legea reprezentării specifice
Am văzut anterior că fiecare sistem are o realitate a sa
proprie, specifică, în care îşi ordonează valorile după
anumite norme stabilite de el şi subordonate toate valorii
supreme numite de noi Soarele Central. Datorită acestei
ordini subiective, fiecare sistem nu percepe realitatea
exterioară şi lucrurile aşa cum sunt ele în sinea lor, ci le
dă o reprezentare care tinde să le adapteze, să le
potrivească pe cât posibil cu propria ordine internă.
Pentru că fiinţei nu-i plac lucrurile noi (cel puţin în prima
jumătate a evoluţiei la stadiul uman); orice noutate
trebuie îmbrăcată în haine vechi, deja cunoscute,
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obişnuite. Necunoscutul echivalent cu noaptea (lipsa de
lumină) şi cu haosul (lipsa de ordine) este una dintre cele
mai mari temeri ale fiinţei. Sistemul-fiinţă presupune o
anumită ordine interioară deja stabilită prin care ea,
fiinţa se recunoaşte, se identifică pe sine deosebindu-se
de altele; îşi afirmă existenţa şi îşi stabileşte rostul în
lume. Astfel încât orice lucru (valoare) reprezintă
potenţial riscul destabilizării rosturilor fiinţei, adică al
des-fiinţării. De aceea se impune de urgenţă, la întâlnirea
fiecărui elemente de noutate, adaptarea lui la normele
interne sau refuzarea acestuia. Dacă varianta evitării
acestuia nu poate fi aplicată şi mai ales dacă sistemul
respectivului lucru are o ordine (adică anumite forţe,
legături, norme interne) puternică, el va fi mai greu de
asimilat, fapt ce se va finaliza, în virtutea efortului, cu
urme (sechele, transformări) ale ordinii interne, sau chiar
uneori cu restructurări (a se vedea în aceste sens şi legea
necesităţii, tratată mai sus).
8. Legea nucleelor
În interiorul sistemului psihic fiecare valoare existentă
(fiecare element) are o anumită polaritate (plus sau
minus, yin sau yang; masculin sau feminin) ca dealtfel
toate lucrurile din univers, polaritate predominantă (altfel
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spus, în fiecare elemente se regăseşte deopotrivă yin şi
yang, doar că la un moment dat una dintre aceste forţe
este mai puternică decât cealaltă, determinând starea de
ansamblu a întregului sistem). Spre deosebire de
manifestările şi regulile cunoscute în planul fizic, unde
polarităţile opuse se atrag, iar cele asemănătoare se
resping, în sistemul psihic lucrurile se petrec exact
invers. Adică elementele, valorile componente

care au

aceeaşi orientare, aceeaşi natură, se vor atrage în baza
legii universale a afinităţilor, constituind conglomerate/
nuclee (chiar şi în societate se poate observa manifestarea
acestei legi, atunci când oamenii se coagulează în jurul
unei idei, unui scop, unor valori care el sunt comune).
Aceste nuclee de condensare vor fi cu atât mai
puternice cu cât vor atrage/ capta mai multe elemente/
valori individuale. (Facem o paranteză spre a preciza că
termenul de “valoare” nu are conotaţie morală, este
dincolo de orice categorisire, de orice încadrare duală;
este neutru şi denumeşte un element în sine, component
al sistemului. Abia utilitatea şi utilizarea acestui element
primeşte astfel de calificative, în funcţie de sensul acestei
utilizări raportat la nivelul de dezvoltare a sistemului şi
direcţia de evoluţie pe care acesta trebuie să meargă.
Parabolic exprimat, valorile în discuţie sunt întocmai
precum vânturile mării: fiecare cu direcţia şi sensul său.
87

Aurelian Burcu

*

Legile universale ale sistemului psihic

În funcţie de locul unde vrea să ajungă corăbierul acestea
pot fi potrivnice – adică să se opună avansării – numite şi
“rele” sau favorabile atunci când umflă velele – adică
“bune”. Dar mai depinde enorm de mult şi de măiestria
corăbierului precum şi de ştiinţa navigaţiei pe care acesta
şi-a însuşit-o).
Aceste nuclee valorice sunt precum principii dintr-un
mare regat: dacă ei susţin valoarea centrală, sistemul
este puternic, echilibrat şi stabil în faţa oricărui intrus
(valoare externă ce încearcă să forţeze intrarea în sistem
căutându-şi (sau luptând) pentru a obţine un loc al său
în ordinea internă (astfel modificată sau chiar perturbată)
a sistemului.
Dar aceşti “principi” se pot şi răzvrăti, încercând să
schimbe Soarele Central, sau să se lupte între ei, sub
autoritatea unei valori centrale slabe, şi să producă astfel
perturbări în ordinea internă a valorilor sistemului.
Deci dacă în cazul Legii Necesităţii asistăm la o
cucerire exterioară, la o impunere din afară a schimbării,
printr-o forţă mai puternică decât întreaga “oştire de
valori” a sistemului, în cazul de faţă, criza existenţială se
manifestă din interior şi este – pentru fiinţa în cauză –
mult mai bulversantă şi mai dureroasă.
Căci un atac extern produce totdeauna o consolidare/
unire/ înfrăţire a valorilor interne (chiar dacă ele vor fi
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cucerite şi schimbate până la urmă), din lupta eroică şi
sacrificiul acestora fiinţa umană câştigând importante
forţe de dezvoltare a puterilor interioare şi a voinţei; în
schimb, o răzvrătire internă chiar dacă aduce în final la
putere valori mult mai importante pentru evoluţia viitoare
a fiinţei umane, pe lângă faptul că ea consumă o mare
cantitate de resurse (energie psihică) nici nu are ca rezultat
întărirea voinţei, ci mai mult bulversarea acesteia.
Fiindcă voinţa se întăreşte atunci când luptă unitar
pentru o cauză comună. În sistemul ei lucrurile sunt
văzute în alb şi negru. Totul e matematic: adică
predeterminabil, calculat şi limpede. Voinţa înseamnă
concentrare a forţelor pe o anumită direcţie/ făgaş. Pe
când orice revoltă internă între partide de valori nu
produce decât dispersare şi dezorientare.
Per ansamblu nucleele reprezintă chisturi, sau uniri
de valori ce-şi pierd astfel libertatea de a se asocia cu alte
valori. Pe cât sunt de folositoare în anumite momente, ele
pot fi însă foarte păgubitoare în altele. Nucleele păstrează
echilibrul şi permanenţa unui sistem, fiind purtătoarele
(depozitarele) tradiţionalismelor ale obişnuinţelor sau ale
mentalităţii.
Cel mai puternic regat (sistem psihic) nu este acela
care are o mare oştire de valori libere, supuse (fidele) unei
valori centrale, ci acela care are un mare număr de
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principi, de nuclee fidele, şi între care să nu existe lupte
ori contradicţii marcante. Dar desigur, el va fi şi cel mai
puţin deschis spre nou, spre progres.
Iată de ce persoanele care prin misiunea vieţii lor au
primit ca însărcinare aducerea progresului în ştiinţă,
artă, cultură, societate etc au fotst mereu supuse unor
bombardamente din partea vieţii înseşi, menite a le
desface aceste nuclee, aceste potenţiale chisturi şi a
păstra în sistemul lor psihic libertatea fiecărei valori şi
disponibilitatea ei de a se asocia oricând cu oricare alta,
dar mai ales disponibilitatea întregului sistem de a
recepta/primi valori noi (singur, de înaltă trăire) fără
lupte, ori în cazul acesta din urmă, fără să poată opune
rezistenţă semnificativă. Pentru că, în virtutea destinului
lor, aceste valori trebuie să-şi găsească un loc în sistemul
psihic al creatorului de nou, unde vor primi un trup (o
formă) şi-un suflet (un nume) pentru a se putea apoi
implementa în realitatea fizică a societăţii umane.
Nucleele însă pot îmbrăca şi valenţe negative (să
înţelegem

antiprogresiste)

care

să

împiedice

buna

dezvoltare a fiinţei umane. Astfel sunt de exemplu: fobiile,
preconcepţiile (mentalităţile preconcepute) obsesiile, tot
ce se înţelege prin patimi sau vicii în general (pasiunile
sunt o categorie superioară a viciilor, care până la un
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anumit grad de evoluţie a fiinţei, ajută, în general la
progresul acesteia).
Este de asemenea important să reţinem că aceste
nuclee de valori, precum şi valorile individuale (ca
elemente ale sistemului psihic) nu trebuie confundate
nici cu gândurile/ ideile, nici cu sentimentele nici cu
intuiţiile ori trăirile superioare la nivel de conştiinţă. De
fapt toate acestea enumerate până aici ţin mai mult de
terminologia lingvistică. În realitate nu le putem găsi
niciodată existând separat, ci ele reprezintă diferite faţete
ale unui aspect unitar, faţete percepute diferit doar
pentru că omul are organe de simţ diferite.
Astfel dacă avem ca obiect de investigaţie un măr, cele
cinci simţuri fiziologice ne pot da anumite informaţii
despre el: gust, miros, culoare, duritate, mişcarea ori
sunetele pe care le produce la contactul cu alte obiecte
etc. Apoi simţul astral “trezeşte” în noi anumite
sentimente

la

vederea

acestuia

(atracţie,

repulsie,

plăcere, dorinţă etc); simţul mental ne oferă alte date (din
memorie

extragem

gândurile

despre

originea

şi

dezvoltarea mărului de la sămânţă la copac, la fruct etc;
despre întrebuinţările lui, despre înrudirea cu alte fructe
etc; imaginaţia ne permite să reproducem acest măr în
alte forme/ culori/gusturi etc; putem raţiona, analiza,
sintetiza etc tot ceea ce-l priveşte). Dacă am avea ca obiect
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al investigaţiei o icoană ea ar trezi în noi şi sentimente
mistice, trăiri profunde la nivel de conştiinţă, activând
astfel şi un alt simţ superior etc.
Deci toată această diversitate, în fapt aparţine unuia şi
aceluiaşi element/ obiect al investigaţiei, doar că noi
obţinem informaţii multiple printr-un număr de canale
(organe de simţ) informaţii care numai după combinarea
sinergică în interiorul fiinţei noastre ne dau adevărata
măsură a obiectului însuşi (sau cel puţin una cât mai
apropiată de realitatea intrinsecă a acestuia – căci pentru
a cunoaşte un lucru aşa cum este el, în sinea lui,
independent de subiectivitatea noastră ca observator,
trebuie să ne putem identifica noi înşine cu elementul
respectiv, iar pentru aceasta, deocamdată ne lipseşte
organul de simţ corespunzător, sau mai exact exprimat,
nu

avem

încă

activat

simţuri

acestei

percepţii/

comunicări autentice (reale) cu lucrurile.
De acea am denumit elementele componente ale
sistemului psihic “valori” pentru că ele reprezintă realităţi
complexe, din care fiecare fiinţa umană percepe la un
moment dat mai mai intens faţetele cognitive sau cele
afective, ori cele transcendentale, mistice etc.
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9. Legea afinităţilor
Dacă legea nucleelor reprezenta o manifestare a atracţiei
interne dintre elementele/ valorile unui sistem psihic,
legea afinităţilor se aplică situaţiilor ce definesc atracţia
existentă dintre două sisteme date. Şi aici intervine
marea problemă, căci dacă în interior, nucleele (am văzut
anterior) se asociază după natura lor asemănătoare,
sistemele în schimb au posibilitatea de asociere în baza a
două forţe de atracţie: una este complementaritatea (un
yin şi un yang care astfel tind să formeze un întreg
armonios, echilibrat şi pasiv) cealaltă asemănarea (atunci
când cele două – sau mai multe sisteme, în cazul acesta
– se asociază pentru a forma o forţă mai puternică;
asocierea lor este astfel dinamică şi nu armonică, profund
activă şi pusă în slujba unui scop, a unei cauze comune.)
Decizia de asociere poate fi luată după caz de soarele
central – ca regulă generală – de fiecare dată când
nucleele i se supun fiindu-i fidele acestuia, ori de către
valorile libere (ca în societăţle democratice, unde regele
este o simplă marionetă) sau de către nucleu, atunci
când, din cauza slăbiciunii valorii centrale, domneşte
anarhia în sistem.
De aici putem observa următoarele aspecte:
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centralizate

(cu

valoarea

centrală

puternică) având o tendinţă mare de stabilitate şi
conservatorism, vor tinde să intre în asocieri armonice,
care să nu le afecteze starea de pace internă, de linişte,
să nu atenteze la valorile proprii, ci dacă se poate să le
completeze, aportând alte valori complementare, valori în
măsură a satisface nevoile proprii ale sistemului însuşi,
să-i complinească lipsurile, pentru a creşte starea de
bine. Aceste sisteme orientate spre ele însele sunt
centrate pe “a primi” şi nu pe “a dărui” (cele mai slabe,
adică acelea care au o oştire de valori interne puţin
numeroasă ori neantrenată

- altfel spus valorile, deşi

numeroase nu sunt obişnuite să conlucreze dinamic, ci
reprezintă mai mult un depozit decât o comunitate) ori pe
“a acapara” şi nu “a cerşi” acelea puternice, de felul lor
expansive, considerând că li se cuvine totul şi că
adevărata măreţie/ glorie/ virtute constă în cucerire şi în
eroism. Aceste sisteme (să nu uităm, când vorbim de
sisteme ne referim la psihicul uman) se manifestă precum
un veritabil imperiu, în toate actele vieţii cotidiene, şi la
toate nivelele de manifestare (de la cel fiziologic până la
cel spiritual, viaţa lor fiind o succesiune neîntreruptă de
bătălii). Oamenii cere au acest sistem spun “vreau
această cană” sau “vreau acest job” sau “vreau nevasta
aceasta” etc şi le obţin, după care merg mai departe, dar
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deşi nu se folosesc de aceste cuceriri, nici nu lasă pe
altcineva să se atingă de ele; de aceea ei vor face crize de
isterie când cineva le-a utilizat cana şi riscă să aibă cele
mai nefericite căsnicii din cauza posesivităţii, a geloziei şi
a faptului că ei nu investesc în “teritoriile cucerite” . Ei
sunt o armată care merge mereu mei departe a cărei
condiţie existenţială este înseşi actul de a cuceri. De
aceea aceşti oameni sunt modelele cele mai potrivite
pentru afaceri, armată, revoluţie, şi orice domeniu al vieţii
care

presupune

luptă,

cucerire(dacă

învaţă

să-şi

stăpânească impulsurile de agresivitate).
2. Sistemele în care domneşte anarhia, în sensul că
valorile grupate nucleic luptă între ele pentru supremaţie,
se remarcă prin oscilaţia neîntreruptă între asocierile
armonice şi cele complementare, în funcţie atât de starea
internă (de epuizare a energiilor, de oboseală a armatelor
– moment în care se va prefera complementaritatea
armonică) cât şi de grupul de forţe/ nuclee care ajunge la
putere la un moment dat şi care va prefera atunci să se
asocieze cu aliaţi externi de aceeaşi natură, care să
împărtăşească aceeaşi viziune şi să-l susţină astfel spre
stabilirea unei permanenţe, spre a dobândi tronul. În
această categorei de sisteme întâlnim oamenii care astăzi
sunt rokeri, mâine hippy, poimâine umblă la costum,
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astăzi în partidele de dreapta, mâine de stânga etc,
oscilând deci mereu. Important de reţinut este că ei,
atunci când sunt de o orientare se simt satisfăcuţi a se
asocia cu cei de aceeaşi orientare şi luptă împotriva
tuturor altora, pentru ca mâine, când schimbă tabăra, să
uite de tovarăşii de arme de ieri şi să-i trădeze cu cea mai
mare seninătate, dar şi sinceritate. Pentru că acum ei
cred cu toată puterea în noua lor cauză, aşa cum făcuseră
şi ieri, dar cu cea opusă. Acest proces de luptă internă a
valorilor se întâlneşte în mod normal şi natural în viaţa
oricărui om, cel puţin o dată, de obicei în perioada
adolescenţei, atunci când sinele se trezeşte şi cu armata
lui de valori tinde să ocupe regatul numit persoana x,
format

din

aportul

valorilor

mediului

social

şi

educaţional. Este crizei de identitate, moment ce se poate
repeta şi ulterior pe parcursul vieţii (a se vedea şi legile 3
şi 4 – cele ale necesităţii şi respectiv evoluţiei). Dar
această criză poate fi determinată şi de alte situaţii, de
exemplu intrarea într-un alt mediu social (cu alte valori
deci) a unui alt mediu religios, trăirea unor experienţe “în
pragul morţii” sau eşecuri în carieră. De fiecare dată,
când propriul sistem este atacat de armate ale altor
regate (deci nu de valori individuale) în urma bătăliei se
produce fie schimbarea soarelui central cu tot sistemul
său de valori – adică o transformare a personalităţii – fie,
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dacă atacul este respins, urmează o perioadă de regăsire
de sine, care după refacerea forţelor epuizate în bătălie va
duce la o strălucire mai mare a regalităţii vechi, adică la
o întărire a persoanei. Omul se simte acum mai puternic,
mai stăpân pe sine (cum se spune în popor: este un om
mai încercat, mai călit).
3. În sistemele democratice, acolo unde Soarele
Central

este

mai

mult

o

marionetă,

iar

valorile

componente sunt libere în manifestarea lor, negrupânduse/ neconcentrându-se în nuclee, decizia de asociere cu
valori externe se poate lua fie prin supunere la vor, cu
majoritate (iar cele ce nu sunt de acord nu vor lupta
împotrivă, ci vor accepta acest compromis personal al
lor), fie prin libera asociere a fiecărei valori individuale.
Altfel spus dacă o valoare doreşte să se însoţească la un
moment dat cu o altă valoare străină, aceasta din urmă
va fi acceptată si respectată în sistem, ca un membru al
familiei. Acest model de sistem îl întâlnim mai ales la
creatorii de nou (cercetători, exploratori, savanţi, artişti)
în general fiinţe umane la o treaptă mai înaltă de
dezvoltare, care le permite să aibă această deschidere a
spiritului spre toate orizonturile şi totodată nivelul de
maturizare a conştiinţei lor le dă posibilitatea de a
înţelege si respecta fiecare valoare în parte. Aceste fiinţe
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umane înţeleg că valorile sunt trepte ale unei scări ce
duce spre progresul lor personal, şi totodată fragmente
din templul autocreaţiei de sine.
10. Legea rezultatului minimal [a necesarului de
efect]
Fiecare sistem simte nevoia autovalorizării, a câştigării
(prin luptă externă cu alte sisteme) apoi a construirii (prin
forţe proprii) unei imagini de sine care să-i dea adevărata
măsură a existenţei sale. Are nevoie să-şi dovedească
faptul de a exista prin fapta de a exista (adică prin ceea
ce poate şi prin ceea ce face). De fapt, totul în natură este
o ierarhie de potenţe (de forţe) care se dovedesc prin act.
Însă uneori actul, participarea, nu e suficientă. Ca orice
oştire în marş îndelungat spre o mare bătălie, şi sistemul
psihic simte din când în când (şi fără excepţie) nevoia
confirmării eforturilor sale prin câştigarea unor lupte,
oricât de nesemnificative: adică prin rezultate.
De aceea un şir lung de rezultate chiar mărunte
asigură oricărui sistem o împlinire (o creştere a puterii de
sine, a potenţei interne, a stabilităţii) mai satisfăcătoare
decât rezultatele mari dar rare.
Fiecare sistem are un nivel minimal al necesarului de
rezultate/ de efecte/ de roade ale muncii sale, fără de care
el se simte complet devalorizat.
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În afară de roadele muncii/ manifestării sale, un
sistem psihic îşi poate asigura din când în când minimul
necesar de împlinire prin satisfacerea unor trebuinţe
fundamentale aflate în structura piramidei, pe nivele
chiar mult inferioare celui specific sistemului în discuţie.
În acest fel putem observa comportamente umane bizare
– pentru neiniţiaţi – constând în acte compensatorii ala
nivel de valorizare proprie precum: satisfacerea poftelor
alimentare, satisfacerea trebuinţelor de estetic (vizual,
afectiv) a trebuinţelor intelectuale sau de cunoaştere (de
exemplu citirea unor opere literare, a unor pasaje ori
cugetări profunde aflarea de noutăţi din universul
tehnico-ştiinţfic etc) sau investirea timpului în contacte
interumane s.a. De fapt satisfacerea acestor trebuinţe, în
realitate nu dovedeşti nici nu sporeşte valoarea fiinţei
umane (şi ea ştie aceasta) valoare ce se poate realiza
numai şi numai prin înfăptuiri/ realizări, dar în schimb
asigură compensarea deficitului energetic – e vorba de
acea energie psihică necesară pentru a merge mai departe
şi pe care o percepem ca sevă existenţială, care ne face să
simţim că viaţa are gust; care ne oferă mici bucurii sau
împliniri.
Astfel dacă e să păstrăm comparaţia sistemului psihic cu
oştirea în marş, putem spune că satisfacerea acestor mici
plăceri echivalează cu popasurile din timpul marşului, iar
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câştigarea micilor lupte cu realizările mărunte dar
esenţiale

în

menţinerea

tonusului,

a

capacităţii

combative. Francis Bacon recunoştea în acest sens că
“sufletul omului se bucură şi se înviorează mai mult prin
înaintarea în lucruri mărunte, decât prin baterea pe loc
în lucruri mari.“
11. Legea specificului universal (necesarului de
universalitate)
Sistemul psihic reprezintă un complex de entităţi
eterogene care interacţionează reciproc, după legile
atracţiei şi respingerii, intrând în asocieri sau dimpotrivă
luptându-se pentru supremaţie. Însă ţine de esenţa
sistemului (şi acesta este conţinutul legii) această
eterogenitate a valorilor-entităţi pe care le cuprinde. Ele
nu pot fi de aceeaşi natură, pentru că tocmai din
coroborarea diversităţilor şi din sinergia interacţiunilor
reciproce sistemul creşte, se dezvoltă, se îmbogăţeşte
neîncetat, evoluează. De aceea, orice stare de armonie
(armonizare) nu poate fi decât dinamică şi nepermanentă,
adică are faze sinusoidale de maxim (armonie propriuzisă) şi de minim (armonie în curs de organizare).
Armonizarea înseamnă “schimb de substanţă” între
valorile componente ale sistemului, înseamnă că ele tind
să înveţe una de la cealaltă (de bunăvoie, prin asociere
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datorită magnetismului natural, al afinităţii – a se vedea
şi legile anterioare) sau forţate (puse să lupte una cu
cealaltă pentru existenţă ori supremaţie – fapt ce le
determină să se perfecţioneze inclusiv

învăţând de la

“duşman”).
În baza tendinţei spre universalitate orice sistem
psihic, cu cât este mai evoluat, cu atât îşi va dori
înglobarea (atragerea ori acapararea prin forţă) a cât mai
multor valori. De aceea vedem că “spiritele de geniu”
(oamenii mai evoluaţi) se pricep la o serie întreagă de
lucruri şi au o gamă complexă şi variată de capacităţi/
valeităţi de la cele artistice, la cel tehnice, filosofice,
religioase etc. Aceasta este o tendinţă normală şi naturală
a evoluţiei care face ca mai devreme sau mai târziu toate
sistemele (toţi oamenii deci) să treacă prin aceste etape
de complexitate şi bogăţie valorică avansată (stadiul de
“geniu”).
Însă chiar de la începuturile sale, de la primii paşi în
stadiul uman (şi chiar înainte) sistemul resimte puternic
influenţa acestei Legi a Universalităţii, care-l împinge
mereu înainte pe calea prospectării şi acumulării de noi
valori. În limbaj comun, starea de ansamblu, voalată şi
mai puţin conştientizată a influenţei resimţite în baza
acestei tendinţe, se numeşte “plictiseală”. Ne plictisim de
un lucru, de o stare, de o situaţie, de un loc etc; vrem să
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mergem mai departe să descoperim valori noi, să
experimentăm şi învăţăm aspecte/ legi noi ale vieţii.
În faza de început a evoluţiei la stadiul uman, această
tendinţă este inconştientă şi necontrolabilă de către
sinele fiinţei (ea se produce în baza forţelor naturii, prin
intermediul Modelatorilor dezvoltării umane) dar mai
târziu, din ce în ce mai intens şi mai clar sinele începe să
se orienteze în lume şi în univers, să realizeze rostul
lucrurilor – inclusiv rostul propriu – şi să conştientizeze
necesităţile de acţiune şi manifestare care-l privesc pe el
însuşi. Se percepe de acum încolo ca actor într-o mare
piesă cosmică şi înţelege cele 3 îndatoriri existenţiale ce
conturează misiunea sa ca fiinţă la stadiul de om: aceea
de a juca rolul cât mai bine, aceea de a se dezvolta pe sine
neîncetat (de a-şi face temele şi a învăţa lecţiile la şcoala
vieţii) şi cea de-a treia de a-i ajuta pe ceilalţi “colegi de
şcolă” (în funcţie de gradul dezvoltării personale şi de
vecinătatea cu aceştia în clasele evoluţiei – astfel un elev
din clasa a 8-a îi va ajuta pe cei din a 7-a şi a 6-a,
nepierzîndu-şi vremea cu cei din a 2-a şi a 3-a întrucât
pentru aceştia există clasele a 4-a şi a 5-a; dar totodată
cu cât fiinţa este mai dezvoltată, cu atât trebuie să
cuprindă în câmpul său de conştienţă şi responsabilizare
un orizont cât mai larg, al nivelelor de dezvoltare, să
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manifeste dragoste şi profund respect pentru cât mai
multe categorii de fiinţe etc).
Dacă pe primele trepte fiinţa-om era purtată pe braţe
de Modelatorii evoluţiei, cu cât urcă mai sus, cu atât îşi
va câştiga independenţa în

trasarea devenirii sale

viitoare, îşi va căuta stele-călăuză, îşi va planifica harta
dezvoltării, cuprinzând în ea obiective din ce în ce mai
elevate, mai spiritualizate, şi care să acopere o sferă tot
mai largă de realităţi, de fiinţe, de realizări etc.
Astfel încât, Legea Specificului Universal al sistemului,
sau legea necesarului de universalitate, reprezintă
principalul agent/ motor al evoluţiei, al dezvoltării fiinţei.
12. Legea autocreaţiei
Fiecare sistem resimte nevoia de a-şi stabili singur
valorile interne. Este voinţa soarelui central, care astfel
îşi manifestă rolul său de valoare supremă, dorindu-şi
edificarea unui regat absolut autentic, în măsură să aibă
controlul asupra tuturor valorilor ce intră (ca acceptate)
ori să poată ţine piept celor ce vor să evadeze.
Chiar dacă soarele central se inspiră din organizarea
altor regate, el nu vrea să copieze ci, cel mult, să
adapteze. Nevoia de originalitate îl împinge spre actul
creator al reformării, etapă intermediară şi punte de
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legătură spre un stadiu superior: acela al trans-formării,
posibil de realizat atunci când propriul regat va fi
suficient de puternic şi bogat la nivel valoric spre a putea
acapara noi orizonturi şi noi valori, dar nu prin cucerire
(adică distrugere) ci prin asimilare: adică să le dea o
cetăţenie, o casă o identitate proprie spre a le putea astfel
cere să lucreze împreună, să acţioneze sinergic pentu
dezvoltarea întregului regat, care devine de acum
imperiu. Pentru că, atât în lumea valorilor constituite de
sistemul psihic, precum şi în lumea umană, socială
(societatea fiind în fond tot un sistem psihic, dar la o altă
scară)

există

principiul

de

bază

conform

căruia

adevăratul progres este realizat de acţiunea sinergică a
entităţilor libere ale unui sistem (care astfel se percep
satisfăcute de actul manifestării lor, simţind că pun suflet
din sufletul propriu în fiecare creaţie) şi nu de entităţile
sclave (ce funcţionează ca ansambluri reci ale unei
maşinării deci fără posibilitatea de realizare a vreunei
acţiuni creatoare – sau chiar mai rău, manifestând mereu
tendinţa de a se sustrage, de a dezerta)
13. Legea transformării interne
Această tendinţă de dezertare (precizată la legea
anterioară) nu poate fi ocolită total, oricât de perfect s-ar
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dezvolta un sistem. Pentru că viaţa, modelatorii evoluţiei
şi cerinţele programului de dezvoltare individuală cer, la
un moment dat unui sistem (unei fiinţe umane deci,
pentru situaţia în discuţie) asimilarea unor valori pe care
încă nu le are, din cauza întârzierii procesului de realizare
a temelor existenţiale, dar trebuia şi putea să el aibă dacă
era mai atentă. Însă asimilarea nu se poate produce
automat, întrucât starea de dezvoltare (de vibraţie a
sistemului) este inferioară vibraţiei respectivei valori
astfel încât aceasta din urmă nu se va simţi ca la ea acasă
în noul regat, motiv pentru care va respinge fuziunea şi
de acea va trebui cucerită şi transformată în sclav. Ca
orice sclav, va produce tulburări continue şi va fi nevoie
mereu de cineva care să o supravegheze. Dar tocmai
aceste valori-gardian (care ele însele trebuie să fie
puternice, adică apropiate ca grad de dezvoltare de
nivelul celei în discuţie) vor fi primele “convertite” la noile
standarde de vibraţie. (În lumea socială, creştinismul a
transformat la fel comunitatea umană, pătrunzând mai
întâi în mintea şi sufletul “temnicerilor”).
Apoi, încet-încet, întreg sistemul va prinde câte ceva
din standardele noii valori şi se va ridica, se va dezvolta
spre nivele superioare, apropiate de cele ale acesteia. Din
acel moment, valoarea-sclav îşi va găsi acceptarea/
înţelegerea în noua societate a sistemului astfel trasformată
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şi va putea fi pusă în libertate. Dar mai mult: acum ea nu
va mai dori să plece; se simte acasă şi chiar se bucură să
îşi contemple actul creator de transformare a unui întreg
regat barbar, de civilizare a lui. Poate chiar va fi aleasă în
locul

soarelui

central,

responsabilităţi

speciale

ori
în

va

primi

coordonarea

anumite
diverselor

teritorii şi valori interne ale regatului (depinde de la caz
la caz, de starea ce domnea în regat înainte de apariţia
acestei valori: democraţie, tiranie sau anarhie – şi de
puterea de gradul de evoluţiei al valori înseşi). În funcţie
de aceste aspecte, transformarea vechiului regat se poate
produce paşnic (mai ales în democraţii) ori prin revoluţie
sau lupte (în tiranii respectiv anarhii).
În orice situaţie însă, sistemul va trebui să consume
din energia/ resursele psihice interne. Atât pentru paza
şi înfrânarea valorii-sclav, cât şi ulterior, în procesele
transformatoare. Acest consum este resimţit sub formă
de suferinţă (şi e normal, dacă avem în vedere că
respectiva fiinţă umană este restanţieră – dacă ar fi fost
la zi, valoarea în discuţie ar fi venit singură să se alăture
acţiunii celor din regat).
Dar suferinţa se poate datora şi unui “antrenament”
mai dur, aplicabil elevilor olimpici, adică fiinţelor umane
care – la cerinţa lor – îşi propun să se dezvolte mai repede
decât mersul mediu al evoluţiei, cerând în acest sens
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teme suplimentare, exerciţii ori antrenamente ce depăşesc
nivelul lor actual.
Spre deosebire de Legea necesităţii, când de produce
evoluţia

printr-o

impunere

valorică

externă,

prin

cucerirea regatului de o putere străină, în acest caz doar
se infiltrează în vechiul sistem un agent reformator, sau
acestea este cerut de necesităţile interne de dezvoltare.
De exemplu: un regat are nevoie de un arhitect care să
edifice drumuri şi poduri, fortificaţii, palate etc; sau de
un expert militar care să-i pregătească oştirea; dar acesta
nu doreşte să conlucreze, şi atunci trebuie obligat/ răpit
şi transformat în sclav. Însă rezultatele pe care le produce
acesta în regat sunt mult mai ample şi mai profunde
decât se aşteptau conducătorii, adică nu e suficient să
edifici case şi palate noi, trebuie să şi obişnuieşti poporul
cu igiena, cu alt stil de viaţă etc; şi întocmai la fel, nu e
de ajuns să faci arme mai performante, este necesar să
formezi/ educi/ disciplinezi toţi soldaţii. Deci în final
toate valorile din regat vor resimţi acţiunea transformatoare
a celei noi.
Acţiunea aceasta de reformare a sistemului printr-un
agent străin, dar din interior, descrie conţinutul legii
transformării interne prin agenţi străini.
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14. Legea reformării interne prin sprijin extern
Spre deosebire de Legea transformării, care se produce
independent de voinţa/decizia sistemului şi de aceea
produce suferinţă, Legea reformării presupune apelarea
la un sprijin extern care este acordat benevol (sau la
cerere) de către o valoare sau un regat/ sistem întreg de
valori. Altfel spus, o fiinţă umană decide că vrea “să se
schimbe” şi apelează la ajutor extern, însă toate sfaturile,
valorile,

sprijinul

etc

primite

sunt

conştientizate,

asumate şi împărtăşite, prin aceea că sistemul în
ansamblu îşi doreşte/ propune schimbarea şi de aceea,
orice valoare internă ce se opune acestei transformări
prin decizia democratică a celorlalte, este ori “închisă”
(“refulată” cum spunea Freud) ori excomunicată. În prima
situaţie (care se petrece din motive de legături puternice
cu alte familii de valori interne, ori datorită obişnuinţei/
ataşamentului soarelui central faţă de aceasta şi care
trebuie să aleagă soluţia de compromis între decizia
democratică a “poporului” de excomunicare şi pasiunea
sa) subzistă mereu riscul unei “întoarceri în trecut”
(prizonierul poate evada şi să creeze probleme, poate
chiar să reinstaureze vechea ordine).
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15. Legea polarităţii
Tot ceea ce există în univers are doi poli, două
extremităţi din combinarea cărora rezultă întregul unei
realităţi determinate. În cazul psihicului uman această
lege a polarităţii se manifestă sub aspectul existenţei a
două tendinţe majore şi opuse, două voci (“îngerul cel
bun” şi “îngerul cel rău”) care în fiecare moment se fac
auzite din interacţiunea lor formându-se mediul în care
va lua naştere, sub impulsul voinţei individuale, ceea ce
numim în mod obişnuit decizie.
Legea polarităţii presupune deci existenţa a două forţe
ce vor stimula voinţa să-şi definească poziţia în raport cu
ele şi cu privire la realităţile din mediul exterior. Cele
două forţe nu sunt doar opuse, ci şi complementare,
astfel încât în cele din urmă voinţa individuală înţelege că
nu trebuie să opteze exclusiv (de tipul “ori/ori”) ci inclusiv
(“şi/şi”) adică fiecare dintre aceste extreme conţin în ele
elementele sau germenii necesari apariţiei unei noi
realităţi, create prin chiar efortul combinatoric al voinţei.
Altfel spus, aceasta din urmă nu trebuie să aleagă, ci să
culeagă.
Cele două forţe au fost numite în mod tradiţional yin
şi yang, masculin şi feminin, iar ceea ce în mod obişnuit
cunoaştem şi denumim prin substantivele “bărbat”,
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“femeie” sau prin adjectivele “masculin” “feminin” –
obiecte, fenomene, trăiri, energii etc – reprezintă numai
cazuri particulare ale forţelor yin şi yang.
În structura şi funcţionalitatea a psihicului uman
aceste forţe dau naştere următoarelor efecte:
-

Elementul feminin (yin) permite sistemului psihic

să ia contact cu realitatea exterioară prin inducţie, adică
să înţeleagă şi să perceapă ceea ce se întâmplă în exterior,
fără a se implica, fără participare din partea sa. Această
prezenţă de la distanţă s-a numit intuiţie feminină,
capacitatea adică de a avea o reprezentare a stării interne
specifice unei realităţi străin, fără a intra în contact cu
aceasta.

Însă

reprezentarea

aceasta

este

o

trăire

iraţională; sistemul psihic se acordă cu realitatea externă
dar fără a cunoaşte în mod analitic de ce şi mai ales cum.
De aceste aspecte se ocupă principiul masculin (yang), cel
care se constituie deopotrivă în farul călăuzitor sau
lumina raţiunii, cât şi în purtătorul de cuvânt, agentul de
relaţie între sisteme (şi aceasta se întâmplă cu toate
sistemele la nivelul întregului univers).
-

Elementul sau mai corect componenta feminină

(yin) asigură coeziunea, coerenţa şi unitatea structurală
internă a sistemului psihic. El determină ca toate
componentele să fie legate unele de altele, să dobândească o
conştienţă de sine unică, să ţină unele la altele şi în acest
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sens să conlucreze (unitatea funcţională) în mod eficient.
Ele sunt unite prin resorturi afective şi intuitive care le
determină să renunţe la limitele poprii de individualizare,
în tendinţa contopirii. Este motivul pentru care, în mod
natural, nu putem face diferenţa (în stare normală) între
componente precum Sinele, Conştiinţa, Natura Individuală,
anumite forţe modelatoare ale sistemului psihic, ci le
percepem ca o singură identitate pe care o numim “eu-l
individual” sau alteori “eul social” adică personalitatea.
Componenta masculină este în schimb responsabilă cu
afirmarea cestei unităţi (identităţi unitare) a sistemului
psihic în raporturile sale cu mediul înconjurător, cu alte
sisteme terţe.
-

Dacă ar fi să redăm o reprezentare la nivelul

sistemului mai mare al organismului social am putea
spune că elementul feminin reprezintă aparatul poliţiei
secrete (serviciile de informaţii) pe când cel masculin
armata statului. Ambele vizează protecţia, siguranţa,
buna dezvoltare a organismului social, primul prin
informare, anticipare şi pregătire/ întărire internă, cel deal doilea prin acţiune, implicare şi transformare externă.
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16. Legea permisivităţii deschise
Sistemul psihic uman reprezintă o structură neformală
cu organizare deschisă, cu dorinţa spre comunicare
interrelaţionare şi schimb cu mediul înconjurător.
În baza sinergiei universale, fiecare lucru există numai
ca urmare a existenţei şi interacţiunii reciproce şi
continue a tuturor celorlalte. Astfel încât orice sistem
reprezintă în final o creaţie rezultată din combinarea
tuturor celorlalte sisteme existente. De aceea orice sistem
este în primul rând un univers deschis.
Sistemul psihic uman are însă şi specificul de a fi
deschis nu numai datorită împrejurărilor naturale
arătate, ci şi din propria sa voinţă. Această stare de fapt
provine dintr-o altă caracteristică: şi anume curiozitatea
specifică oricărei fiinţe vii. Curiozitatea este cea care
naşte

nevoia

de

cunoaştere,

de

comunicare,

de

comuniune şi împărtăşire, determinând în cele din urmă
orice sistem psihic să treacă peste toate restricţiile
impuse ori autoimpuse şi coborând podul cetăţii să
redeschidă

porţile

spre

schimburile

economice

şi

culturale cu alte regate vecine.
O altă lege a Universului – Legea Dinamicii –
presupune (şi impune) tuturor celor ce sunt a se afla în
mişcare continuă. Nu există repaos absolut în cosmos, ci
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numai o perpetuă activitate de transformare. De aceea
nici sistemul psihic nu se poate afla în repaos, ci este
împins mereu să interacţioneze cu alte sisteme (lucruri,
fiinţe, fenomene etc) într-un schimb permanent. Fie că
interacţiunea cu mediul şi celelalte sisteme componente
ale acestuia se bazează pe raporturi simbiotice sau pe
raporturi antagonice, oricum are lor un proces de transfer
de experienţe, de schimb (voluntar în primul caz, ori
forţat în al doilea) cu elementele înconjurătoare.
17. Legea interacţiunii complexe
(multitudinii de simţuri)

cu

mediul

Sistemul psihic este structurat aşa cum am văzut în
capitolul

introductiv,

prin

acţiunea

coroborată

şi

perpetuă a unei multitudini de Forţe (numite tocmai de
aceea Forţe Modelatoare). Fiecare dintre aceşti agenţi
aduce cu sine un impuls venit dinspre o direcţie anume,
purtând mesajul modelator specific realităţii pe care o
reprezintă.
Sâmburele nostru de indentitate, Fiinţa noastră
intimă, “trup şi suflet” din Marea Fiinţă, creată “după
chipul şi asemănarea” acesteia, o reprezintă Sinele. Toate
Forţele Modelatoare ale Universului acţionează neîntreurpt
asupra acestuia, construind şi redefinind mereu structuri
auxiliare necesasre procesului de creştere şi dezvoltare al
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Fiinţei. Astfel de structuri sunt Conştiinţa, Natua
Indivduală, Caracterul (cu toate virtuţile, ca puteri proprii
ale Sinelui), organismele (de la cel bio-fiziologic până la
cel cauzal), planurile şi realităţile contruite ca laboratoare
de lucru (acestea pot fi identificate pe diagrama 3),
planetele, galaxiile, universul însuşi. Dintre aceste
structuri, unele sunt intim şi imediat legate de fiinţa
noastră,

constituind

un

prim

sistem

armonic

şi

funcţional integrat: Fiinţa-în-Sine. Acesta este la rândul
lui cuprins într-un alt sistem, “învăluit” de noi forţe şi
structuri conturând în final ceea ce denumim în mod
obişnuit Persoana Umană, omul social cotidian, sau pur
şi simplu Sistemul Psihic.
Datorită acestei multitudini de forţe sturcturante şi
direcţii din care ele aduc mesaje, Sistemul Psihic se află
în contact permanent cu o gamă complexă şi vastă de
realităţi, deopotrivă ale

sale, interne, realităţi

ale

mediului imediat (social), realităţi ale Lumii Naturii, sau
din întregul Univers, care îi aduc informaţii despre
ordinea cosmică, măsurând/ determinând astfel starea
sa de adaptare, de integrare şi comuniune cu această
ordine, la care se raportează toate sistemele universului.
Putem chiar afirma că aceste forţe reprezintă adevărate
“tentacule”, organe de contact cu lumea, cu mediul, cu
universul şi realităţile lui. Organul permite dezvoltarea
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unui simţ, iar simţul poate fi întrebuinţat apoi după
voinţă în comunicarea cu aceste realităţi.
În prezent complexitatea forţelor modelatoare a dus la
crearea primelor 9 simţuri (observabile pe diagrama 3)
prin

intermediul

căror

Sistemul

Psihic

uman

se

raportează la mediu, şi va duce în viitor la creşterea
numărului până la 12 (în regnul uman).
De ce este această stare de fapt o lege? Pentru simplul
motiv că ea acţionează chiar şi în afara voinţei fiinţei şi
conturează stări existenţiale absolut naturale pentru
Sistemul

Psihic.

Astfel

existenţa

organismului

şi

simţurilor fiziologice determină necesitatea satisfacerii
trebuinţelor de prim rang de pe Piramidă, fapt ce impune
fiinţei să intre în contact, să comunice şi participe la
procesele existenţiale ale unei realităţi date. La fel se
petrec lucrurile cu toate cele 9 simţuri observabile pe
diagramă, ele fiind corespondente nivlelor activate ale
piramidei şi solicitând (chiar împotriva sau peste voiţa
proprie) Sistemului Psihic să interacţioneze în mod
complex cu întreaga gamă a relităţilor reprezentate de
acestea.
Astfel încât, pe bună dreptate, Sistemul Psihic ajunge
să reprezinte nu numai o creaţie a întregului Univers, ci
şi o imagine holografică a sa.
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18. Legea necesarului de succes
Legea necesarului de rost şi identitate proprie propulsează
orice sistem spre interacţiuni cu elemente ale mediului,
cu alte sisteme, la ale căror valori raportează propria sa
valoare. Aceste interacţiuni indiferent că sunt paşnice
sau combative, se soldează cu două categorii de rezultate:
fie sistemul în discuţie îşi dovedeşte superioritatea, fie,
dimpotrivă, pierde disputa, fapt ce duce la diminuarea
încrederii proprii. Fiecare sistem este alcătuit din
elemente valori (norme, principii etc) între care există un
raport de colaborare, o încredere reciprocă ce menţine
coeziunea, precum în rândul soldaţilor dintr-o armată.
Fiecare se bazează pe cel de alături, ştie că împreună pot
participa la bătălie; datorită acestei încrederi investite în
celălalt camarad soldatul rămâne în cadrul oştirii sale.
Fiindcă alături de ceilalţi el speră să obţină anumite
succese, iar încrederea aceasta, dovedită prin elemente
obiective (alte lupte purtate împreună, stilul şi măiestria,
dotările militare etc ale camarazilor) îi menţine mereu
speranţa vie. Însă dacă şirul înfrângerilor înclină balanţa
în raport cu succesele, fiecare ostaş se va gândi serios să
schimbe armata pentru, şi în cadrul căreia luptă. El va
pleca (sau dezerta) căutând o nouă sursă, un nou izvor
de speranţă, căci cel vechi s-a secătuit.
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Întocmai la fel se petrec lucrurile şi în interiorul
sistemului psihic: valorile componente ale acestuia se
păstrează împreună fie din voinţa proprie, fie datorită
forţei de constrângere exercitate de Soarele Central ori
aparatul tehnico-instituţional ce menţine ordinea şi
funcţionarea internă a sistemului. Indiferent însă că sunt
libere sau instituţionalizate (cucerite prin forţă) ele toate
au nevoie mereu de dovada faptului că merită să rămână
împreună, au nevoie de satisfacţie, de o stare de bine de
pe urma convieţuirii alături de celelalte. Altfel dezertează,
îndreptându-se spre alte orizonturi. De aceea trebuie
acordată mereu atenţie stării lor de mulţumire. Toate
statele şi marile imperii şi-au atras puterea lor nu atât din
dotările armate ori bogăţiile deţinute, cât din starea de
satisfacţie a cetăţenilor din adeziunea acestora la principiile
şi obiectivele promovate/ urmărite de conducători. Toţi
liderii popoarelor ştiu că diferenţa dintre un învingător şi
un învins, dintre o armată care câştigă şi cea care pierde
bătălia stă fundamental în atitudinea interioară a
soldatului ori cetăţeanului. Aşa cresc imperiile, aşa cad
ele.

Adevărata putere vine din ordine/ organizare; ori

aceasta nu se realizează prin forţă (decât artificial şi
vremelnic) ci numai prin adeziune. Misiunea principală a
unui conducător (de popoare, armate, grupuri etc) este să
îl ajute pe fiecare membru al organizaţiei să fie mulţumit
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de locul pe care îl ocupă alături de ceilalţi. Aceasta se poate
realiza pe termen scurt prin manipulare şi promisiuni, dar
pe termen lung numai prin formare, prin educare a
membrilor în spiritul unei anumite realităţi, prin dresaj al
fiinţei lor interioare. Însă oamenii sunt fiinţe libere. Oricât
de puternică ar fi constrânse – prin mecanisme exterioare,
bazate pe forţă, sau interioare, pe educaţie – în mod
natural toate fiinţele tind să îşi asume această libertate în
condiţiile în care pierd orice satisfacţie de pe urma stării
prezente. Întrucât cea mai de preţ valoare pe care o caută
toate fiinţele în existenţa lor este satisfacţia. Or în
momentul când numai au nici o speranţă de a o obţine din
postura actuală, ele dezertează, depăşind toate barierele
ce le sunt ridicate în cale.
Întocmai precum organizaţiile sociale, şi în interiorul
Sistemului Psihic, coeziunea dintre valori se poate
menţine numai atâta timp cât nu se coboară sub pragul
minimei satisfacţii necesare fiecăreia spre a rămâne în
continuare în sistem. Satisfacţia unei valori se naşte
atunci când respectiva valoare reuşeşte să se actualizeze,
să se obiectivizeze în universul exterior. Însă pentru a
putea transpune în exterior valorile proprii, Sistemul
Psihic are nevoie de acceptul sau cucerirea altor sisteme;
trebuie să câştige un loc pe piaţă. El este deci necesar, ca
mereu să fie atent la satisfacerea valorilor, măcar a celor
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de bază (cele mai importante, care menţin structura de
rezistenţă) şi cel puţin la un standard minim necesar
pentru ca acestea să nu-l părăsească. De aceea resursele
sale vor fi orientat mereu spre două direcţii: în interior
spre educarea valorilor proprii, astfel încât să fie
obişnuite cu puţin, iar în exterior spre a câştiga spaţiu de
actualizare, de exprimare (şi astfel de satisfacere) a
acestor valori. El are nevoie mereu, din aceste motive, de
un minim de succes în raport cu celelalte sisteme.
19. Legea necesarului de scop/obiective
Fiecare stat sau imperiu, atunci când porneşte o
campanie de cucerire, când intenţionează deci să se
extindă, are în vedere anumite obiective sau anumite
scopuri bine determinate: poziţii geo-strategice, zone de
resurse energetice sau umane, pieţe economice etc. Dacă
nu şi-ar dori astfel de aspecte, fiecare stat ar rămâne
liniştit între graniţele sale, împăcat cu toţi vecinii, într-o
atmosferă de deplină fraternitate. Însă legea progresului
forţează în mod neîntrerupt toate sistemele din univers
să îşi extindă limitele, să se dezvolte, să includă şi
transforme alte sisteme.
Întocmai la fel Sistemul Psihic împins de forţa acestei
legi a dezvoltării va percepe această necesitate de a merge
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mai departe ca pe un deficit intern, un “ceva ce lipseşte”
şi trebuie luat din altă parte; un deficit de împlinire ce
trebuie acoperit. Acest deficit însă, se păstrează mereu
sub o formă sau alta, căci îndată ce este satisfăcută – să
spunem – o necesitate dintre cele de pe piramida
trebuinţelor, se actualizează (adică intră în funcţiune)
imediat o alta, astfel încât mereu există ceva care lipseşte,
ceva ce trebuie dobândit, adică un aspect spre care
Sistemul Psihic să îşi canalizeze eforturile şi resursele
(armatele sale proprii). Mereu deci Sistemul Psihic are un
obiectiv, un scop de atins.
Această lege face ca Fiinţa umană, la fel ca marile
imperii, să fie mai mult orientată spre exterior, decât
asupra

ordinii

interne.

În

interior

s-au

închegat

raporturile ierarhice între valori, s-a realizat o anumită
ordine în măsură să asigure forţa şi resursele (armatele
de principii şi valori) necesare expansiunii, astfel încât nu
rămâne decât să purceadă la acţiune. Fiinţa umană este
astfel depotrivă un sistem al perspectivelor şi un sistem
în perspectivă. Ea priveşte în toate zările, îşi propune
obiective şi organizează campanii pentru atingerea lor.
Războiul nu este o formă de distrugere. Nici un imperiu
nu consumă resursele doar de dragul cuceririlor, ci
numai dacă are motive suficiente şi eficiente de a
desfăşura anumite campanii, de a atinge anumite
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obiective. La nivelul individual, al fiecărei fiinţe umane în
parte, existenţa acestor motive se reflectă deopotrivă în
Piramida trebuinţelor şi în opţiunile deliberate (deciziile
volitive liber consimţite) ale acesteia.
20. Legea necesarului de sens
Fiecare stat sau imperiu, o dată format prin închegarea
structurilor interne şi extindere exterioară, urmează să
parcurgă un proces de autodefinire a identităţii proprii,
fie prin creaţii interne noi, fie prin asimilarea de valori
ale altori entităţi/ popoare cucerite. Toate acestea vor fi
combinate sinergic şi unificate de o aşa manieră încât în
final să rezulte o unitate uniform repartizată în întreg
teritoriul acesteia: aceeaşi limbă, aceeaşi monedă,
aceleaşi instituţii, aceeaşi cetăţenie etc – în final, aceeaşi
cultură şi civilizaţie. Este o tendinţă care a dus în istorie
la crearea de entităţi naţionale (grupuri de fiinţe umane)
relativ stabile dincolo de fluctuaţiile politico-strategice. Pe
acei oameni îi uneau valori identice şi profund întipărite
în fiinţa lor; tradiţii şi obiceiuri comune, şi îndelung
exersate în timp, stiluri de viaţă şi moduri de gândire
asemănătoare, etc.
Dacă reducem acum sistemul mare al naţiunii la cel
mic al psihicului individual, vedem că aceeaşi lege
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determină fiinţa umană să caute ca prin unificarea
valorilor interne proprii să îşi contureze o identitate cu
aceasta apoi să iasă în lume şi să se raporteze la celelalte
identităţi, să îşi afle un loc şi un rost în ansamblul mai
mare al universului exterior. Acest rost propriu reprezintă
o necesitate de prim rang, derivată din aceea că orice
dezvoltare a unui sistem este necesar a se produce după
direcţiile corespunzătoare ale progresului universal.
Fiinţa are nevoie să se raporteze mereu la realităţile
exterioare, să îşi compare identitatea (sistemul propriu de
valori) şi ordinea internă cu valorile şi ordinea mare a
cosmosului. În măsura în care acestea se armonizează,
ea poate fi sigură că se află pe drumul cel bun al
propriului său progres.
Deci necesitatea rostului propriu presupune deopotrivă
existenţa identităţii şi a valorii individuale şi valabilitatea
acestei valori, recunoaşterea (acceptarea şi valorizarea) ei
de către restul entităţilor/ sistemelor componente ale
ansamblelor mai mari, din treaptă în treaptă, până la
dimensiunile întregului univers. Cu cât este fiinţa mai
evoluată, cu atât sistemul său psihic este mai complex,
iar necesitatea de a-şi descoperi şi valoriza identitatea şi
rostul se satisface prin raportare la sisteme de amploare
care au ele însele numeroase valori constituente şi mai
ales valori superioare.
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21. Legea semnelor de sprijin
Dacă obiectivele reprezintă puncte de atracţie la linia
orizontului, repere de orientare dar şi motivaţionale, care
să canalizeze resursele sistemului (fiinţei) pe o anumită
direcţie, semnele de sprijin sunt elemente de care acesta
se serveşte în momentele de cumpănă, când forţele
proprii se află în impas. Semnele de sprijin reprezintă un
suport artificial al motivaţiei. Ele nu aduc elemente noi,
nu contribuie cu nimic la îmbogăţirea sau dezvoltarea
sistemului precum fac scopurile şi obiectivele, ci ajută la
conservarea stării prezente, atât a structurii cât şi a
dinamicii. Pentru fiinţa umană ele sunt deopotrivă loc de
popas cât şi elemente de suport atunci când pasul îi
oboseşte pe cărarea abruptă a muntelui vieţii.
În mod instinctiv, pe cale naturală, fiecare sistem îşi
caută semne de sprijin, elemente care să menţină
coeziunea valorilor interne şi să păstreze direcţia de
angajare a sistemului spre obiectivele propuse. Ea este
susţinută de legea inerţiei (a tendinţei de a păstra o
situaţie dată) dar, spre deosebire de inerţie, ce se
manifestă ca o forţă oarbă, care nu analizează, nu
valorizează situaţia, semnele de sprijin, în schimb, sunt
orientate spre ceva anume; ele slujesc unei direcţii, unor
obiective din viitor. Legea inerţiei favorizează conservarea
123

Aurelian Burcu

*

Legile universale ale sistemului psihic

statică (a status-quo-ului) unui sistem, pe când legea
semenelor de sprijin conservă dinamica dezvoltării,
progresul sistemului dat. Aceasta este analitică şi de
perspectivă, orientată spre optimizarea performanţelor şi
atingerea obiectivelor, concomitent cu evitarea risipei de
resurse.
22. Legea Ego-ului/ a centrării pe sine însuşi
O necesitate de prim rang în univers o reprezintă
dezvoltarea. Legea Evoluţiei este aceea care împinge toate
formele de organizare a vieţii, toate sistemele (indiferent
de anvergura şi complexitatea lor) la progres continuu.
Progresul

presupune

în

primul

rând

existenţă

şi

perpetuare, aducă entitatea de astăzi trebuie să existe şi
mâine în punctele sale esenţiale şi definitorii. Aceste
puncte asigură coeziunea internă şi identitatea specifică,
constituind o axis mundi proprie, în jurul căreia vor
gravita

toate

procesele

şi

transformările

necesare

progresului. Iată de ce o necesitate de ordinul întâi o
reprezintă pentru fiecare sistem centrarea pe sine,
definirea valorilor proprii, realizarea coeziunii (adică a
funcţionalităţii mutuale, a simbiozei) dintre ele, din
conlucrarea sinergică a forţelor acestora luând naştere
adevăratul nucleu intern de putere, prin forţa căruia
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ulterior, întreg sistemul se va extinde în mediu, va
progresa dezvoltându-se.
Această lege o vedem aplicată în istorie de fiecare dată
când se urmărea crearea unui oraş-cetate, a unui stat,
regat sau imperiu. Diferenţa dintre acestea fiind în fapt
numai la nivel de extindere şi complexitate, la nivel de
anvergură a dezvoltării. În fond ele reprezintă evoluţia în
timp a unuia şi aceluiaşi sistem iniţial: oraşul-cetate,
nucleul constituit în jurul unor oameni, principii, valori.
Pentru Sistemul Psihic este esenţială această centrare
pe sine însuşi. Ea structurează ceea ce se numeşte Eul
individual, sau Fiinţa Umană în Sine (a se vedea diagrama
3) adunând în jurul Sinelui normele Conştiinţei, virtuţile
Caracterului, valorile Naturii Individuale. Toate aceste
elemente vor duce la naşterea conştienţei de sine, la
percepţia propriei identităţi şi valori, atât interne cât şi
prin raportare/interacţiune cu alte sisteme din mediu.
Conştienţei de sine îi urmează imediat procesul intern de
realizare a stăpânirii de sine, a centralizării şi unificării
totale a valorilor proprii.
Adevărata putere a unui Sistem Psihic provine din şi
este proporţională cu măsura/ intensitatea acestora
două procese: conştienţa şi stăpânirea de sine; de această
putere depinzând în mod direct şi imediat viteza,
intensitatea, complexitatea şi amploarea procesului de
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dezvoltare a sistemului, sau cum am spune în mod
obişnuit: performanţele, succesul, evoluţia, împlinirea
fiinţei umane.
23. Legea necesarului de ordine internă
Orice formă de organizare sistemică, oricât de simplă,
implică totuşi existenţa a cel puţin două elemente
structurante. Între acestea se stabilesc în mod natural
raporturi de interacţiune, prin chiar simplul fapt al
existenţei lor, ceea ce presupune o dinamică, o mişcare
(este o lege a universului echivalenţa dintre viaţă şi
mişcare). Or pentru a păstra cadrele constituente ale
unui sistem, aceste mişcări ale elementelor structurante
trebuie realizate de o aşa manieră încât să respecte (sa
nu încalce şi depăşească) graniţele valorice, principiale,
funcţionale şi spaţiale ale sistemului. Pentru că el,
sistemul, îndeplineşte o funcţie în cadrul unui sistem şi
mai vast, este o celulă în organismul acestuia şi are o
misiune de îndeplinit. Astfel încât voinţele şi acţiunile
elementelor sale interne vor trebuie canalizate spre
satisfacerea acestei funcţii/misiuni. În vederea realizării
acestui deziderat, fiecare sistem îşi trasează un plan
organizatoric intern, repartizând el însuşi funcţii pentru
elementele sale componente, de o aşa natură stabilite

126

Aurelian Burcu

*

Legile universale ale sistemului psihic

încât să se sprijine, să conlucreze şi să se completeze
reciproc, îndreptându-se în aceeaşi direcţie şi slujind
aceleiaşi cauze. Această operaţiune de repartizare şi
ordonare

de

funcţiuni,

creează

cosmosul

(ordinea

internă) proprie sistemului. Fără această ordine, puterile
corespondente s-ar risipi în multiple direcţii fiecare
urmărind un scop aparte, individual precum principii
dintr-un regat neunificat. Iată de ce operaţiunea de
centralizare este de neânfăptuit fără organizare, fără
această repartiţie de atribuţii şi fără reguli interne de
relaţionare a elementelor componente (atât între ele cât şi
ca “purtătoare de cuvânt” în raporturile cu mediul) fără
un cosmos intern.
Oricât ar părea de ciudat, deşi Legea centrării pe sine
reprezintă un dat natural, ce produce efectul imediat,
Legea necesarului de ordine internă însă, nu se pronunţă
asupra rezultatului şi nu-l garantează. Ea creează doar o
tendinţă şi o potenţialitate. Prima impune valorilor să se
centralizeze, să se strângă împreună pentru a conlucra,
dar a doua lasă la latitudinea (capacitatea, iscusinţa)
Soarelui Central buna organizare a procesului propriuzis. Această posibilitate de opţiune în trasarea coordonatelor
cosmosului intern creează în final varietatea formelor din
univers. Căci o singură esenţă este repartizată în toate
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normele de viaţă, dar ele diferă numai (şi tocmai) datorită
variaţiilor de organizare internă.
Pentru Sistemul Psihic, pentru omul cotidian, această
lege creează premisele modelării de sine, lăsând fiinţei
umane posibilitatea şi libertatea de a se edifica după
propria voinţă şi iscusinţă.
24. Legea ierarhizării valorice interne
Orice sistem este structurat prin coeziunea şi conlucrarea
valorilor (elementelor) interne între care se stabilesc
raporturi specifice, funcţionale, în baza legilor văzute
anterior (legile 33 şi 34). Armonizarea internă a valorilor,
la fel ca şi situaţia în statele centralizate din Evul Mediu
european, nu se poate realiza decât prin impunerea
acestora unei organizări ierarhizate pe nivele. Faptul se
datorează inegalităţii dintre valori, diferenţei lor specifice.
O încercare de echilibrare a forţelor la orizontală nu ar
duce decât la haos, dezordine. Opţiunea ierarhică asigură
deopotrivă corespunzătoarea delegare de funcţiuni şi
stabilirea unui raport de forţe propriu stării de echilibru
dinamic necesar progresului, în acelaşi timp cu realizarea
şi menţinerea efectivă a stării de ordine şi conlucrare
între valori.
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Această lege în acţiune naturală (adică liberă) dă
naştere ierarhiei valorice a trebuinţelor fundamentale
încadrate piramidal. Voinţa proprie a fiinţei la un moment
dat – sau chiar în timp – poate transcende rigorile acestei
ierarhii, stabilind valori proprii şi grile de organizare
specifice (a se vedea în acest sens şi volumul nostru deja
amintit, “Piramida trebuinţelor umane fundamentale”)
Indiferent însă că ordinea internă a Sistemului Psihic
este structurată de forţele naturale (Forţele Modelatoare
ale evoluţiei, cum le-am numit) sau de către voinţa
proprie fiinţei umane, această lege a ierarhiei valorice
trebuie respectată pentru a putea realiza şi menţine
conlucrarea dintre ele, în condiţiile în care, aşa cum am
mai arătat, acestea au intensităţi şi puteri diferite.
25. Legea necesarului de împlinire de sine
Împlinirea de sine presupune că toate valorile pe care
le conţine un sistem în ordinea sa internă şi naturală
trebuie actualizate. Valorile naturale sunt cele necesare
creşterii şi dezvoltării; în felul acesta Natura se asigură că
fiecare fiinţă va merge în mod continuu pe drumul
progresului. Căci orice abatere o face să uite de
îndatorirea satisfacerii uneia sau alteia dintre aceste
valori; uită că trebuiau “hrănite” măcar la anumite
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intervale, altfel ele urmând a părăsi sistemul. Împlinirea
de sine reprezintă acea trăire a satisfacţiei cumulate,
provenite de la toate valorile structurante ale Sistemului
Psihic care au ca misiune creşterea şi dezvoltarea sa.
Ca să câştige o bătălie, conducătorul unui popor va
investi mai mult la un moment dat în satisfacerea
necesităţilor armatei decât în cele ale agricultorilor de
exemplu. La fel Sistemul Psihic va căuta cu prioritate să
alimenteze elemente-cheie definitorii al sale. Pentru a le
putea identifica mai uşor, Natura a creat acest sentiment
constând în trăirea unei plăceri deosebite în momentul
satisfacerii unei astfel de valori-cheie definitorii. Aceste
valori îşi au sediul în trebuinţele Sinelui (potrivit nivelului
de evoluţie atins de acesta la un moment dat), în normele
Conştiinţei, virtuţile Caracterului şi elementele constitutive
ale Naturii Individuale. Aceste valori sunt definitorii şi
specifice dând unicitatea fiecărei fiinţe în parte.
Legea necesarului de împlinire de sine obligă fiecare
Sistem Psihic – fiinţă umană să ţină cont de valorile sale
fundamentale şi să le actualizeze/ satisfacă pe acestea cu
prioritate.
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26. Legea necesităţii de interfaţă
Ca orice imperiu sau stat, ca orice structură de
organizare a vieţii în univers, Sistemul Psihic are nevoie
de graniţe, de margini, care să-l delimiteze de mediu,
asigurându-i identitatea, dar şi să-l protejeze, garantând
astfel siguranţa şi existenţa sa.
Însă acestor două aspecte – siguranţă şi existenţă – li
se adaugă în mod natural şi altele, precum cele de schimb
şi relaţie/ comunicare cu elementele mediului, sau acelea
de creştere, dezvoltare, extindere şi perpetuare. Pentru a
realiza aceste din urmă aspecte, “graniţele” îndeplinesc
rolul de interfaţă, de agent diplomatic în raporturile cu
alte sisteme şi elemente străine din mediu.
În baza acestei legi se creează în mod natural, pentru
fiecare Sistem Psihic Fiinţă umană în parte, o structură
specială, cunoscută drept Personalitate. Rolul esenţial al
acestei interfeţe a fost dintotdeauna observat în istoria
omenirii, atunci când s-a vorbit despre organizările
macro-sistemice (oraşe, state, imperii; mai nou instituţii
sau alte organisme socio-economice şi administrative) dar
a fost mai puţin luat în calcul pentru entitatea umană
individuală, concretă.
Personalitatea se structurează prin acţiunea liberă a
forţelor de mediu, însă omul contemporan are misiunea
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de a participa activ la acest proces, căci el este corăbier
pe marea vieţii iar Vânturile Transformărilor bat din toate
direcţiile; şi ele nu sunt nici bune, nici rele, aflându-se
dincolo de orice dualitate. Ínsă pot sprijini ori înfrâna
mersul corabiei. Totul depinde de corăbier: de locul unde
şi-a propus să ajungă, de cunoştinţele sale de navigaţie,
de măiestria în a mânui cârma şi velele spre a se folosi de
cât mai multe din puterile Vânturilor şi mai ales de a
înţelege Graiul Mării, limbajul în care aceasta îi dă de
ştire în fiecare moment despre Calea ce trebuie urmată.
Chiar dacă acest limbaj nu se găseşte în manuale, el
poate fi totuşi deprins de la alţi corăbieri şi poate fi
recunoscut în Vocea tainică a Fiinţei noastre interioare.
Pentru că acolo ne vorbeşte tuturor Cel ce trasează
destinele Mării şi rosturile

Vânturilor

dar mai ales

veghează ca rutele corăbierilor să nu sfârşească în
naufragiile pustiirii de Sine. Întrucât el ştie că fiecare
dintre noi suntem purtătorii unei comori ce se doreşte
sporită spre folosul întregii Umanităţi, al Vieţii şi-al fiinţei
corăbierului iar nu risipită pe plajele speranţelor deşarte.
Mai trebuie doar, ca şi noi să dăm socoteală despre
aceasta!
Personalitatea este, aşadar, negociatorul în raportul
omului cu lumea, cel responsabil de starea de bine, de
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armonie interioară şi exterioară a Sistemului Psihic, de
buna sa existenţă şi dezvoltare.
27. Legea necesarului de bună convieţuire
Evoluţia oricărui sistem în univers se poate realiza prin
două modalităţi principale: cantitativ prin extindere
teritorială, prin cucerirea (şi înglobarea) sistemelor vecine
şi respectiv calitativ, prin dezvoltare internă, prin creştere
şi ridicare la un nivel superior a valorilor proprii, astfel
încât acestea să fie apoi împărtăşite şi asimilate (datorită
deci, calităţii lor) şi de alte sisteme.
Prima modalitate este cea războinică, de cucerire,
colonială, pe când cea de-a doua este pacifistă, civilizatoare.
Însă pentru ca în interior să se poată dezvolta la un nivel
înalt valorile proprii, pentru ca sistemul să-şi poată
canaliza toate resursele spre acest proces, este necesar
deopotrivă să aibă linişte şi pace la graniţe şi totodată
schimburi intense cu vecinii. Lipsa duşmanilor ajută
sistemul să-şi conserve energiile/ resursele sale proprii şi
să le canalizeze spre dezvoltarea internă, iar schimburile
cu vecinii (şi cu alte sisteme, chiar îndepărtate) stimulează
acest proces de autodezvoltare atât prin captarea de
resurse cât şi prin dobândirea de elemente noi.
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În cadrul sistemului social (trib, oraş-cetate, stat,
imperiu) aceste funcţiuni erau îndeplinite de cultură şi
comerţ, ce nu se puteau dezvolta cu adevărat decât în
perioadele de pace, stabilitate şi echilibru geo-strategic.
Tot ce a creat specia umană până în prezent, întreg
fenomenul numit cultură şi civilizaţie, îşi are originea în
acele perioade de bună convieţuire între popoare.
Întocmai la fel se petrec lucrurile şi în sistemul mai mic
al psihicului individual. Adevărata dezvoltare a fiinţei
umane se realizează numai în condiţiile şi perioadele
când aceasta este împăcată deopotrivă cu sine înseşi şi
cu lumea, când nu trebuie să poarte războaie exterioare
şi nici nu are duşmani care să-i distragă atenţia şi
consume resursele. În aceste momente valorile sale
interne cresc, se dezvoltă, se întrepătrund sinergic şi
creator, dau naştere altora noi, apoi se sedimentează
constituind un fundament şi o structură stabilă pentru
noul nivel la care Sistemul Psihic – fiinţa umană a urcat
în evoluţia sa.
Această necesitate de bună convieţuire se exprimă sub
aspectul dorinţei omului de a fi acceptat, de a fi primit şi
integrat în comunitate (grup social) de a putea realiza
schimburi constructive de idei, dialoguri, comunicare
reală (adică pe teme de interes pentru el); de a putea primi
şi dărui afecţiune. Toate aceste aspecte se regăsesc pe
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nivelele 3-6 ale Piramidei trebuinţelor fundamentale.
Legea bunei convieţuiri nu creează necesitatea de a fi
preţuit, de a avea o imagine socială ridicată, ci din cadrul
nivelului 6 al stimei de sine, al demnităţii, această lege
pune accentul pe întărirea interioară, pe câştigarea
încrederii în sine prin autocunoaştere şi autodezvoltare.
De aceea ea se va manifesta diferit în funcţie de nivelul
de evoluţie al fiecărei fiinţe umane în parte şi în general
cu două distincţii majore. Astfel pentru cei aflaţi pe
treptele 1-6 inclusiv, lege bunei convieţuiri solicită
participarea cu, şi alături de ceilalţi (prin raporturi de
schimb) la procesul propriei dezvoltări, pe când pentru
nivelele 6-9 aceste raporturi se restrâng treptat, ceilalţi se
retrag din viaţa personală, fiinţa umană devine tot mai
puţin ataşată/ dependentă de semenii săi în procesul
propriei evoluţii, culminând, pe nivelul 9 şi următoarele,
cu independenţa totală şi cu modelul binecunoscut al
ascetului. Indiferent că se află în pustietate sau în
mijlocul celui mai mare centru urban, ascetul nu mai are
nevoie de acceptul celorlalţi pentru obţinerea bunei
convieţuiri, a stării de linişte şi pace. Sistemul său este
atât de puternic, încât nimic din afară nu-l poate
influenţa, el nu mai are duşmani şi nici pericole externe
de înfruntat. Datorită nivelului superior de coeziune
interioară şi gradului înalt al calităţii valorilor proprii, nici
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o forţă extremă nu le mai poate afecta astfel încât, per
ansamblu, sistemul nu are de consumat din energia
proprie pentru asigurarea liniştii la graniţe. Zidurile
cetăţii sale sunt impenetrabile, astfel încât permit ca în
interior să se desfăşoare o intensă activitate autocreatoare,
în care toate forţele sunt canalizate spre creştere şi
dezvoltare, spre perfecţionarea de sine.
De aceea dintotdeauna sistemele/şcolile de evoluţie a
fiinţei umane au recomandat retragerea simţurilor de la
obiectele lor, închiderea porţilor cetăţii, pentru a asigura
concentrarea asupra proceselor de creştere spirituală.
Însă acest lucru nu e posibil pentru cetăţile cu zidurile
slabe, şi nici pentru acelea ce încă au nevoie de resurse,
de

valori

pe

care

trebuie

să

le

împrumute

sau

achiziţioneze din altă parte, nefiind încă în măsură a le
produce în interiorul lor. Astfel încât pentru aceste cetăţi,
pentru aceste sisteme psihice – majoritatea omenirii
prezente fiind în această situaţie – de maximă importanţă
rămânând schimburile cu mediul şi componentele
(sistemele) acestuia precum şi buna convieţuire care să
permită liniştea pacea şi concentrarea resurselor proprii
asupra proceselor interne de creştere şi dezvoltare.
Această lege a bunei convieţuiri acţionează concomitent
şi complementar cu legea catastrofelor.
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28. Legea catastrofelor
Legea catastrofelor determină ca în existenţa fiecărui
sistem să intervină din când în când, independent de vreo
ciclicitate naturală, perioade de tulburări profunde, ce
creează derută în rândul valorilor proprii şi dezorganizare
în cosmosul intern al sistemului. Aceste “vârtejuri ale
sorţii” vor pune la grea încercare stabilitatea şi coeziunea
dintre valori, precum şi gradul lor de conlucrare (adică
măsura în care pot fi unite, pot colabora) în a face faţă
forţelor exterioare. Vor fi în astfel de momente eliminate
din sistem acele valori slabe, sau care nu au reuşit să
prindă rădăcini, să se implementeze solid în structura de
rezistenţă a sistemului. Astfel încât Legea catastrofelor se
înfăţişează deopotrivă ca un antrenor dificil care pune la
grea încercare dezvoltarea discipolului său, dar şi ca un
agent de salubrizare, întrucât înlătură toate elementele
suplimentare, fie că sunt reziduuri derivate din procesele
creatoare interne, fie că nu şi-au găsit încă suficienta
utilitate spre a fi asimilate de sistem.
Legea catastrofelor face ca fiinţa umană, asemenea
păsării Phoenix, să renască din propria-i cenuşă. De
aceea ea intervine personalizat, în existenţa fiecărui
sistem, la momentul când – în funcţie de procesul de
evoluţie al acestuia şi de destinul său – este necesar un
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salt mare la un alt nivel sau o schimbare radicală a
orizontului dezvoltării. Ea este cea care împinge de la
spate fiinţa sau schimbă decorurile scenice, asigurând
astfel progresul continuu al sistemului său, împiedicândul a bate pasul pe loc, a stagna.
Tot ea intervine atât în viaţa individului cât şi a
popoarelor şi a tuturor formelor de organizare a vieţii în
univers. Dacă Legea bunei convieţuiri asigură procesele
de creştere şi dezvoltare, Legea catastrofelor în schimb
direcţionează aceste procese. Ea este cârmaciul care din
timp în timp virează în sensul necesar progresului
individual al fiecărui sistem sau fiinţă umană.
29. Legea tendinţei de unificare
Această lege creează impulsul, aspiraţia unui sistem
spre integrarea şi unificarea totală a valorilor sale.
Impulsul se naşte sub imperiul Legii centrării pe sine,
care promovează exigenţele centralizării totale. Însă, spre
deosebire de centralizare, ce presupune o forţă exterioară,
o voinţă ce se impune din afară şi obligă valorile să ocupe
un loc în cosmosul intern, să îndeplinească anumite
funcţiuni şi să colaboreze unele cu altele în acest sens,
Legea tendinţei de unificare acţionează nu prin forţă, ci
prin convingere. Impulsul creat de aceasta se străduieşte
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să convingă valorile interne ale sistemului de necesitatea
colaborării, ea vrea să le câştige adeziunea la o cauză
comună şi mai apoi să le armonizeze conduitele pentru
slujirea acestei cauze. Dorinţa de unitate trebuie să vină
din interior; numai o astfel de uniune, bazată pe aderenţă
la un scop comun face cu adevărat puternic un organism/
sistem: fie el oştire, stat, imperiu sau sistemul psihic
uman.
Acţiunea legii de unificare se deosebeşte de aceea a
atracţiei universale şi prin faptul că prima se bazează pe
acţiunea conştientă, pe participare activă şi dorită, pe
când cea de-a doua reprezintă o “forţă oarbă”, care,
împotriva voinţei elementelor/ valorilor constituente, le
determină (din chiar interiorul lor) să se grupeze, să se
unifice.
Legea tendinţei de unificare vine în opoziţie cu legea
centralizării atunci când este vorba de raporturile
sistemului cu altele învecinate. Pentru a înţelege acest
proces să ne imaginăm crearea unui stat prin unificarea
regatelor. Există următoarele modalităţi: 1. regatele să fie
cucerite prin forţă şi să fie obligate a respecta o anumită
ordine centrală (legea centrării pe sine); 2. să fie motivate
a alege să se unifice prin evidenţierea slăbiciunilor
interioare: economice, sociale, politico-strategice, principii
acestor regate fiind obligaţi, strânşi cu uşa, de conjuncturi
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împotriva voinţei lor (legea atracţiei universale) sau
respectiv 3. să fie convinşi să adere din proprie voinţă la
cauza unităţii (legea unificării).
Însă, în acest din urmă caz, ei vor fi supuşi unei lupte
de motive, în forul lor interior, având în final de plătit
preţul alegerii faptului de a sluji cauza unităţii: vor pierde
ei înşişi poziţia centrală şi puterea subsecventă, se vor
“topi” într-un ansamblu mai mare, vor beneficia de
puterea (mult sporită) şi avantajele acestuia, dar nu vor
mai fi elementul prim, director al cosmosului cel nou. Nu
vor mai fi regizori ai piesei, ci simpli actori.
30. Legea satisfacerii necesităţilor evolutive
În baza acestei legi fiecare sistem primeşte exact
necesarul de resurse destinat creşterii şi dezvoltării sale.
Orice sistem reprezintă în fapt numai o celulă în cadrul
altui sistem, mai complex, astfel încât acesta din urmă
are tot interesul ca în tendinţa sa spre funcţionarea
ideală, să aloce fiecărui subansamblu energiile necesare
îndeplinirii cu maxim de eficienţă a responsabilităţilor ce
îi revin potrivit locului şi rostului său în sistemul mare.
Procesul este asemănător celui specific întreţinerii în
stare optimă a unei armate performante: soldaţii trebuie
hrăniţi în limita necesarului (mici prea mult, ca să-i
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cuprindă delăsarea, nici prea puţin să fie lipsiţi de vigoare);
armamentul trebuie menţinut în stare perfectă de
funcţionare la orice oră din zi sau noapte, iar soldaţii înşişi
este necesare a se antrena tot timpul, indiferent că sunt în
vreme de pace sau război. Ei sunt soldaţi celule ale
aparatului militar, iar acesta, ca organism al statului
trebuie să fie în orice clipă în perfectă stare de funcţionare.
Întocmai la fel, în cazul Sistemului Psihic, Universul are
grijă să ofere fiecăruia întreg necesarul de resurse specifice
bunei

sale

funcţionări,

creşterii

şi

dezvoltării

corespunzătoare. Numai că fiinţa umană – spre deosebire
de celelalte regnuri ale naturii, care funcţionează pe baza
automatismelor – are libertatea de opţiune. Omul are
posibilitatea să-şi traseze (în anumite) limite drumul
propriei deveniri, astfel încât programele sale de evoluţie
sunt mai relaxate, permiţând voinţei individuale şi
capacităţilor proprii să conlucreze în sensul satisfacerii
optime a necesităţilor. Fiinţa umană se află în situaţia
soldatului, care nu este forţat nici să mănânce nici să-şi
facă antrenamentele la ore fixe, ci îi este lăsată
responsabilitatea de a se menţine prin organizare,
autodisciplină şi autoconştientizare într-o cât mai bună
formă posibilă. Dar în acelaşi timp s-ar putea ca uneori să
fie lipsit de hrană în mod intenţionat, tocmai pentru a i se
pune la încercare capacitatea de supravieţuire şi abilitatea
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de a şi-o procura singur. La fel alteori i se pot lua armele
cu care a fost foarte bine antrenat până atunci, fiind lăsat
să lupte prin forţe proprii, ori să improvizeze altele. Toate
aceste acţiuni nu sunt privaţiuni, ci daruri pe care Viaţa le
face fiinţei umane tocmai fiindcă în acele momente cel mai
necesar lucru pentru soldatul bine antrenat este să treacă
la un nivel şi mai înalt de performanţă, depăşindu-se pe
sine, manifestându-se atât creator asupra condiţiilor
exterioare cât şi inovator al propriilor sale capacităţi. Omul
este de acum în etapa pregătiri de a deveni concomitent
propriul său maestru şi propriul său discipol.
Armata trece de la stadiul ascultării oarbe a ordinelor,
la momentul înţelegerii cauzei, a scopului bătăliei, astfel
încât fiecare soldat aderă rin proprie convingere la
misiunea primită şi înţelege că numai armonizându-şi
eforturile cu ceilalţi camarazi pot izbândi în campania lor.
Adevărata armată înseamnă mii de glasuri, mii de
conştiinţe, dar un singur suflet şi o singură cauză. Pentru
aceşti ostaşi cauza este necesitatea, întocmai precum
pentru cei începători al şcoala vieţii, necesitatea era forţa,
disciplina impusă.
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31. Legea meritului (a cauzei şi a efectului)
Legea cauzei şi efectului este arhicunoscută ca
universală în structura ordinii cosmice, aşa că nu vom
insista asupra ei. Vom observa numai că privind din
perspectiva legii de organizare holografică a vieţii (la toate
nivelele de la sistemul universului până la sistemul psihic
uman şi mai jos), ea înseşi primeşte noi valenţe. Principiul
holografic ne arată că fiecare componentă a unui sistem
reprezintă o creaţie continuuă derivată din acţiunea
sinergică a tuturor celorlalte componente. Astfel încât în
fiecare parte se regăseşte deopotrivă imaginea întregului
cât şi “ceva” din fiecare element constituent al lui.
Dacă avem două elemente A şi B şi A acţionează
asupra lui B cu o forţă, în baza Legii cauzei şi efectului,
B va suferi efectul (o modificare) datorat acţiunii lui A. De
acum încolo B nu va mai fi cel dinainte, ci a devenit <B +
efectul lui A>, adică un element nou. În baza legii
reacţiunii, A se va aştepta la o reacţie din partea lui B,
însă reacţia în fapt va fi nu aceea a elementului iniţial B
ci a lui <B+efectul ui A>. Semnul “+” nu înseamnă că se
însumează ci arată că elementul B resimte în mod specific
influenţa lui A; efectul nu reprezintă forţa lui A, ci
percepţia “personalizată” a acestei forţe de către B. Astfel
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că noul element B va fi creaţia a două acţiuni: forţa lui A
şi respectiv reacţia/percepţia acesteia de către B.
Iată de ce trebuie să înţelegem Legea cauzei şi efectului
dintr-o perspectivă mai largă, în sensul în care efectul
depinde nu atât de cauză, cât de reacţia obiectului asupra
căruia cauza a acţionat. Fiindcă nu putem vorbi de cauze
în lipsa a ceva exterior ei; cauza este o sursă orientată.
Efectul ne vorbeşte despre existenţa unei origini a sa, dar
nu redă imaginea mediului în care a crescut.
Aplicate la Sistemul Psihic uman, aceste aspecte se
observă în reacţiile diferite ale oamenilor la stimuli.
Efectele cauzelor ne descriu starea interioară a fiecărei
componente a sistemului. Iată de ce a fost dintotdeauna
atât de accentuată importanţa manifestării fiinţei umane:
pentru că în tot ceea ce sistemul exteriorizează ca
exprimare putem vedea amprentele situaţiei interioare, a
resorturilor sale interne.
Pe acest principiu se bazează bio-locaţia (întrebuinţată
de animale) dar ea reprezintă numai un caz particular, al
comunicării universale.
Răspunsul pe care A îl primeşte la acţiunea sa, nu vine
în fapt de la B, ci de la noul B. A nu va şti niciodată care
este B cel vechi, ci va putea recepta/ percepe numai ceea
ce a făcut acţiunea sa din B. Această descoperire a
realizat-o cu aproape un secol în urmă, fizica cuantică.
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Aplicată însă la sistemul psihic uman, observăm că
psihologul nu poate cunoaşte sistemul în sine, ci numai
sistemul transformat prin acţiunea sa de cunoaştere. Nu
vom putea şti astfel, niciodată ce este omul “acum” ci
doar ce a devenit el ca urmare a intenţiei noastre de
investigare. Iată de ce, pornind de aici, Psihologia Fiinţei *
nu îşi propune a se centra pe cunoaşterea omului, ci pe
devenirea sa. Cu atât mai mult cu cât la transformarea
neîntreruptă a fiinţei umane concură o serie multiplă de
forţe, arătate schematic în diagrama 2. Omul devine astfel
un fenomen în curgere continuă; un fluviu ce nu poate fi
înţeles şi definit decât având întreaga perspectivă a
desfăşurării sale: de la izvoare şi până la vărsare. Un
fluviu nu se defineşte prin suma stropilor de apă, ci doar
prin întregul parcurs al acestora, între izvoare şi mare.
Orice ştiinţă care îşi propune să cerceteze omul este
astfel o ştiinţă a transformării sale. Dar dacă ea nu ştie
aceasta, există riscul devierii cursului normal al vieţii lui
chiar din clipa inventării acelei ştiinţe. Este ceea ce s-a
întâmplat până acum cu majoritatea ştiinţelor ce poartă
acest nume în civilizaţia occidentală.

Pentru detalii privind Psihologia Fiinţei recomandăm volumul
nostru “Psihologia Fiinţei. Psihologia ecologică integrativă a
persoanlităţii”, Fundaţia Mercur, 2000
*
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Înţelegând această responsabilitate

ce

îi

revine,

Psihologia Fiinţei s-a orientate în primul tând nu spre
izvoare (spre trecutul său) nici spre curgere (prezent) ci
spre gurile de vărsare în mare, acolo unde, după întreaga
sa evoluţie pe tărâmul existenţei fluviul numit fiinţa
umană depune întreaga rodnicie a trecerii sale prin viaţă,
creând paradisul deltei ca loc de mare sărbătoare a
bucuriei existenţiale.
Astfel încât omul de ştiinţă modern va avea mereu
privirea aţintită spre viitor şi, înălţându-se pe sine la
mare altitudine va înţelege fiinţa umană în toată
splendoarea desfăşurării sale. Iar când va dori să
vorbească despre om, vorba sa va fi chiar acţiunea
orientată spre fireasca dezvoltare şi totala împlinire a
acestuia, conform cerinţelor naturale trasate de destin pe
harta vieţii în funcţie de bogăţia şi potenţialul fiecărei
fiinţe umane în parte.
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